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I. WYDARZENIA NAUKOWE WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO
1. Dnia 26 stycznia Komitet ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego Konferencji Episkopatu Polski,
Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów, Instytut Dialogu Kultury i Religii
WT UKSW oraz Akcja Katolicka Diecezji Warszawsko-Praskiej zorganizowały na terenie UKSW uroczystą sesję naukową i jubileuszową „XV lat
dnia islamu w Kościele katolickim w Polsce”. Głos zabrali: Ks. prof. dr hab.
Piotr TOMASIK (dziekan Wydziału Teologicznego UKSW), przywitanie
uczestników sesji naukowej; ks. bp Romuald KAMIŃSKI, wprowadzenie.
Pierwszą część naukową moderował o. dr hab. prof. KUL Ireneusz LEDWOŃ OFM (KUL). Referaty wygłosili: dr Artur KONOPACKI (Uniwersytet w Białymstoku, RWKM), Muzułmanie w Polsce – ostatnie wydarzenia.
Status prawny a zdarzenia ksenofobiczne; Bogusław R. ZAGÓRSKI (Collegium Civitas, RWKM), Kalifat – ISIS – państwo muzułmańskie?; dr hab.
Agata NALBORCZYK (Uniwersytet Warszawski, RWKM), Muzułmańskie
reakcje na tzw. „Islamskie Państwo”. Po przerwie, w części jubileuszowej
wystąpili: ks. prof. dr hab. Stanisław DZIEKOŃSKI (rektor UKSW), przywitanie uczestników sesji jubileuszowej. Moderatorem sesji byli dr hab.
Agata S. NALBORCZYK oraz dr Artur KONOPACKI. Referaty wygłosili:
ks. dr Adam WĄS SVD (KUL, RWKM), 15 lat Dnia Islamu w Kościele
katolickim w Polsce. W służbie nauczania II Soboru Watykańskiego; J. E.
Mufti Tomasz MIŚKIEWICZ, Recepcja Dnia Islamu w Kościele katolickim
w Polsce wśród muzułmanów; dr Mariola KOZUBEK (Uniwersytet Śląski,
RWKM) oraz przedstawiciel muzułmanów ze Śląska, Doświadczenia i rezultaty obchodów Dnia Islamu w Katowicach.
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2. Dnia 7 marca miała miejsce w UKSW Konferencja Naukowa „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię” zorganizowana przez Instytut Nauk
Biblijnych Wydziału Teologicznego UKSW. Otwarcia Konferencji dokonał
dziekan Wydziału Teologicznego UKSW ks. prof. dr hab. Piotr TOMASIK.
Słowo wprowadzające wygłosił ks. prof. dr hab. Waldemar CHROSTOWSKI, dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych. Obrady konferencyjne zostały
podzielone na dwie sesje. W sesji pierwszej, której przewodniczył ks. prof.
UKSW dr hab. Janusz KRĘCIDŁO MS, zostały przedstawione następujące referaty: Grzech człowieka i miłosierdzie Boga w historii zbawienia –
ks. prof. dr hab. Roman BARTNICKI, Gdy go ujrzą wielki przestrach ich
ogarnie” (Mdr 5, 2); W poszukiwaniu dróg nawrócenia według Mdr 5,
1-9 – ks. dr Krzysztof SIWEK; Kto pierwszy głosił nawrócenie (Mt 3, 2 i 4,
17)? – ks. dr hab. Waldemar LINKE CP; Nawrócenie św. Piotra w Czwartej
Ewangelii (J 21, 1-19). Rehabilitacja ucznia po trzykrotnym zaparciu się
Mistrza – ks. dr Zbigniew GROCHOWSKI. Drugiej sesji przewodniczył
ks. dr Mirosław JASIŃSKI. W jej trakcie wygłoszone zostały następujące
prelekcje: Ewangelia w rozumieniu świętego Pawła – ks. prof. UKSW
dr hab. Bartosz ADAMCZEWSKI; Indywidualny wymiar „kainē ktisis”
w epistolarium Pawłowym – ks. dr Dariusz SZTUK SDB; Biblijna „metanoia” w starożytnym Kościele – ks. prof. dr hab. Krzysztof BARDSKI.
Zwieńczeniem Konferencji była dyskusja panelowa, której przewodniczył
ks. prof. UKSW dr hab. Janusz KRĘCIDŁO MS. Konferencji towarzyszyła
także wystawa przygotowana przez Koło Naukowe Doktorantów Biblistyki.
3. W dniu 26 marca na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie
w Auli Muzycznej odbyła się IV Edycja Ogólnopolskiej Konferencji dla
Młodych Naukowców z cyklu „Manipulacja w mediach”. Jej organizatorami
były – Sekcja Naukowo-Badawcza Koła Naukowego Studentów Instytutu
Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa WT UKSW oraz Redakcja Serii Naukowej „Nowe Media i Kościół”. Komitet Naukowo – Organizacyjny przyjął
37 referatów opracowanych przez 40 osób z 13 polskich uczelni (1 osoba
z tytułem doktora habilitowanego, 11 – doktorów, 1 – magister licencjat,
23 magistrów oraz 2 studentów). Autorzy wystąpień pochodzili z następujących ośrodków naukowych: Akademia Ignatianum w Krakowie, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Pedagogiczny
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im. KEN w Krakowie, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Uniwersytet Warszawski oraz Wyższe
Seminarium Duchowne w Ełku. Organizatorzy zwrócili w tym roku uwagę
w tej edycji konferencji na Kościół, jako podmiot manipulacji w mediach:
analiz medioznawczych, historycznych, teologicznych, politologicznych,
socjologicznych oraz z zakresu public relations. Planowane jest wydanie
w formie książkowej wybranych artykułów.
4. W dniach 13-15 kwietnia Katedra Edukacji Medialnej i Języka Mediów UKSW była organizatorem I spotkania z cyklu „Zostań filmoznawcą”
pt. „Kino polskie i węgierskie. Historia równoległa”. Zajęcia poprowadził
dr hab. Imre SZIJÁRTÓ, filmoznawca, pedagog mediów, wykładowca
Eszterházy Károly Főiskola w Egerze. Wykłady i pokazy zrealizowano
w ramach programu Erasmus+.
5. Dnia 15 kwietnia w auli Jana Pawła II UKSW w Warszawie odbył
się finał XIII edycji Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki. Patronat nad
zawodami objął Minister Edukacji Narodowej. Do udziału w tegorocznej
edycji Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki zgłosiło się 2 666 uczniów
ze 168 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. I etap Olimpiady, który
odbywał się na terenie szkoły, polegał na rozwiązaniu testu przygotowanego
przez Komitet Główny, obejmującego zakres materiału zawarty w dołączonej do regulaminu bibliografii. Dwóch najlepszych uczniów, którzy na etapie
szkolnym najlepiej napisali test kwalifikowali się do etapu okręgowego. W II
etapie, który odbył się jednocześnie w 16 okręgach w całej Polsce wzięło
udział 317 uczniów. Do finału zostało zakwalifikowanych 41 uczniów.
Laureatką pierwszego miejsca została Karina KRZOSKA z Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich w Chojnicach. Finał Olimpiady
prowadził Artur MOCZARSKI. O muzyczną stronę zadbał Ricky Lion
wraz z zespołem. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele ambasad
państw afrykańskich (RPA, DR Kongo), dyrektor Departamentu Afryki
i Bliskiego Wschodu MSZ oraz misyjnych instytucji.
6. Dnia 7 maja miało miejsce na terenie UKSW Sympozjum patrologiczne „Nicetas z Remezjany. Wiara-Liturgia-Życie”, którą zorganizowała
Katedra Teologii Patrystycznej i Katedra Historii Kościoła WT UKSW.
Otwarcia i wprowadzenia w tematykę sympozjum dokonał ks. prof. dr
hab. Piotr TOMASIK, dziekan Wydziału Teologicznego UKWS. W trakcie
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sympozjum zostały wygłoszone następujące prelekcje: Chrześcijaństwo
w Dacji w czasach Nicetasa z Remezjany – ks. prof. UKSW dr hab. Józef
ŁUPIŃSKI, Język łaciński Nicetasa z Ramezjany – prof. dr hab. Jerzy
WOJTCZAK-SZYSZKOWSKI (Uniwersytet Warszawski), Związki Nicetasa z Remezjany z Paulinem z Noli – ks. prof. UKSW dr hab. Józef
GRZYWACZEWSKI, Liturgiczne i duchowe aspekty w „De psalmodiae
bono” – ks. prof. dr hab. Józef NAUMOWICZ (UKSW), Niebezpieczeństwo
arianizmu w świetle „De ratione fidei” Nicetasa z Remezjany – ks. prof.
dr hab. Antoni ŻUREK (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie),
„De Symbolo Sancto” Nicetasa z Remezjany w świetle symboli wiary w IV
w. – ks. prof. UAM dr hab. Bogdan CZYŻEWSKI (Uniwersytet Adama
Mickiewicza w Poznaniu), Laudacja czuwań w „De vigiliis” Nicetasa
z Remezjany – Dr Magdalena JÓŹWIAK (Uniwersytet Wrocławski), Katecheza „De Spiritu Sancto” Nicetasa z Remezjany w świetle pneumatologii Soboru Konstantynopolitańskiego I - ks. dr Mirosław MEJZNER
(UKSW), Motywacja za powrotem na drogę dziewictwa w „Epistula ad
virginem lapsam” – ks. dr Przemysław SZEWCZYK (Wyższe Seminarium
Duchowne w Łodzi), Katechezy Nicetasa z Remezjany w kontekście starożytnych katechez chrzcielnych, ks. mgr Stanisław PAMUŁA, „De diversis
appelationibus” Nicetasa z Remezjany na tle patrystycznej teologii imion
Chrystusa – ks. mgr Paweł NOWAK, Autorstwo „Te Deum” w świetle
współczesnych badań – ks. dr Marcin WYSOCKI (Katolicki Uniwersytet
Lubelski Jana Pawła II). Podsumowania i zakończenia sympozjum dokonał
ks. prof. UKSW dr hab. Leon NIEŚCIOR.
7. Dnia 14 maja w Auli Muzycznej UKSW odbyła się ogólnopolska
konferencja naukowa zatytułowana „Wychowanie w cyberprzestrzeni” zorganizowana przez Katedrę Katechetyki Materialnej na WT UKSW. Program
Konferencji przedstawiał się następująco: po otwarciu konferencji przez
ks. prof. dra hab. Piotra TOMASIKA, dziekana Wydziału Teologicznego
UKSW w I części zostały wygłoszone 4 prelekcje: Czy wychowanie jest jeszcze dziś możliwe? O kondycji wychowania dziś – ks. prof. dr hab. Kazimierz
MISIASZEK (UKSW), Nowe Media błogosławieństwo czy przekleństwo
dla współczesnego wychowania – ks. dr Krzysztof STĘPNIAK (Akademia Humanistyczna w Pułtusku), Globalny wychowanek – dr Małgorzata
LASKOWSKA (UKSW), Przyszłość wychowania – wychowanie ku przyszłości – dr hab. Jan RUTKOWSKI (Uniwersytet Warszawski). Po przerwie
w drugiej części miała miejsce dyskusja panelowa nt. „Jak wykorzystać
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narzędzia cyfrowe w procesie wychowania?”, którą poprowadził ks. prof.
dr hab. Ryszard CZEKALSKI, prodziekan Wydziału Teologicznego UKSW
i kierownik Katedry Katechetyki Materialnej. Wprowadzenie do dyskusji
na tak ogólnie nakreślony temat stanowiły wystąpienia czterech panelistów na podejmujące uszczegółowione zagadnienia: Propozycja dla dzieci
i młodzieży – dr Aneta RAYZACHER-MAJEWSKA (UKSW), W świetle
problematyki prawnej – ks. dr Tomasz BIAŁOBRZESKI (UKSW); Formacja rodziców – dr Agnieszka REGULSKA (UKSW) oraz Formacja
nauczycieli – ks. dr Rafał BEDNARCZYK (UKSW). Podsumowania oraz
zamknięcia konferencji dokonał poprowadził ks. prof. dr hab. Ryszard
CZEKALSKI.
8. Dnia 15 maja w UKSW miała miejsce debata teologiczna „Abraham
i Mesjasz” zorganizowana przez Ambasadę Republiki Iraku w Polsce, Instytut Dialogu Kultury i Religii (Wydział Teologiczny UKSW), Komitet
ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Konferencji Episkopatu Polski
oraz Instytut Dialogu Międzyreligijnego w Najaf (Irak). W debacie udział
wzięli: Jego Ekscelencja Asaad Abo GULAL, ambasador Iraku w Polsce;
prof. Saleh Mahdi AL-HAKIM, dyrektor Instytutu Dialogu Międzyreligijnego w Najaf; prof. Ahmed Joodi HASNAWI, zastępca dyrektora Instytutu
Dialogu Międzyreligijnego w Najaf; ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar
CISŁO, ks. prof. UKSW dr hab. Wojciech KLUJ (Instytut Dialogu Kultury
i Religii, Wydział Teologiczny UKSW), dr Jan BURY (Wydział Prawa
i Administracji UKSW), dr Artur KONOPACKI (Wydział Pedagogiki
i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku), dr Anna BYLIŃSKA. Debacie
przewodniczył ks. prof. dr hab. Jarosław RÓŻAŃSKI, dyrektor Instytutu
Dialogu Kultury i Religii (Wydział Teologiczny UKSW).
9. Dna 18 maja w Auli Jana Pawła II UKSW odbyła się Międzynarodowa Konferencja dla uczczenia Kanonizacji Jana Pawła II i 95. Rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. Otwarcia uroczystej Konferencji dokonał
rektor UKSW ks. prof. dr hab. Stanisław DZIEKOŃSKI. Następnie głos
zabrał Wielki Kanclerz UKSW kard. Kazimierz NYCZ, Arcybiskup Warszawski. W dalszej części miały miejsce prelekcje zaproszonych gości
sympozjalnych – Świadectwo świętości Jana Pawła II – abp Mieczysław
MOKRZYCKI, Arcybiskup Lwowski; Emilia – matka Karola Wojtyły – dr
Milena KINDZIUK (UKSW); Świętość Jana Pawła II – Arturo MARI;
Jan Paweł II a Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (doktorat
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honoris causa) – ks. prof. dr hab. Roman BARTNICKI (UKSW); Jan Paweł
II i nowa ewangelizacja – dr Stefano GENNARINI; Relacje Jana Pawła
II z Izraelem – prof. Szewach WEISS (tekst odczytała jego studentka Sandra Błaszczak z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego);
Święty Jan Paweł II – przesłanie dla współczesnego świata – prof. George
WEIGEL (wykład odtworzono w formie nagrania filmowego); Personalizm Jana Pawła II – prof. Juan Manuel BURGOS (Instytut Jana Pawła II
w Madrycie). W przerwie obrad odbyła się Konferencja prasowa z udziałem
ks. Rektora oraz prelegentów. Słowo podsumowujące na zakończenie obrad
wygłosił dziekan Wydziału Teologicznego UKSW – ks. prof. dr hab. Piotr
TOMASIK.
10. Dnia 12 czerwca odbyła się w UKSW konferencja naukowa „Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału” zorganizowana przez katedrę
Misjologii z okazji IV Krajowego Kongresu Misyjnego. Licznie zebranych
gości (w liczbie ok. 700 osób, co było możliwe przy auli otwartej z tyłu
i z boku oraz za pośrednictwem równoległego przekazu wideo do dwóch
innych sal) przywitał rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie – ks. prof. dr hab. Stanisław DZIEKOŃSKI, a następnie w tematykę obrad wprowadził bp Jerzy MAZUR SVD, przewodniczący Komisji
Episkopatu Polski ds. Misji. Referaty podczas sesji plenarnej wygłosili:
Aktualność misji «ad gentes» – kard. Fernando FILONI, Prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów (Watykan); Odpowiedzialni za misje – abp
Henryk HOSER SAC, biskup warszawsko-praski; Animacja i współpraca
misyjna – bp Jan PIOTROWSKI, biskup kielecki. Po tych wystąpieniach
miała miejsce wielka dyskusja. Po obiedzie część druga „Odnowić zapał
misyjny” odbywała się w dziesięciu równoległych panelach dyskusyjnych,
które moderowali: Grupa I - Jak umisyjnić struktury Kościoła w Polsce –
ks. dr Franciszek JABŁOŃSKI, Gniezno; Grupa II – Nowe spojrzenie na
misje „ad gentes” – ks. prof. dr hab. Jarosław RÓŻAŃSKI OMI (UKSW);
Grupa III – Nowe formy współpracy i integracja środowisk misyjnych – o. dr
Tomasz SZYSZKA SVD (UKSW); Grupa IV – Rola i miejsce Papieskich
Dzieł Misyjnych w posłudze misyjnej Kościoła w Polsce – ks. prał. dr Tomasz ATŁAS, dyrektor krajowy PDM; Grupa V – Problematyka misyjna
w przygotowaniu do kapłaństwa. Czy w seminariach jest miejsce na formację misyjną przyszłych duszpasterzy? – ks. mgr Stanisław WOJDAK
(WSD Tarnów); Grupa VI – Osoby konsekrowane w służbie misjom –
s. Elżbieta SOŁTYSIK SSPC; Grupa VII – Misjonarze świeccy, rodzina,
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wolontariusze – p. Barbara USZKO-DUDZIŃSKA; Grupa VIII – Misyjność
w ruchach i stowarzyszeniach kościelnych. Członkowie podmiotem ewangelizacji, animacji i współpracy misyjnej – ks. mgr Jerzy LIMANÓWKA
SAC; Grupa IX – Rola katechezy w kształtowaniu świadomości misyjnej
katechizowanych. Co katecheta może uczynić dla animacji misyjnej? – p. dr
Aneta RAYZACHER-MAJEWSKA (UKSW); Grupa X – Zaplecze finansowe i materialne misji – ks. dr Krzysztof CZERMAK (Wydział Misyjny
Kurii Diecezjalnej w Tarnowie).
11. W dniach 18 – 19 maja odbyła się w Nitrze (Słowacja), Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Przesłanie Jana Pawła II dla Europy
Środkowej”, której jednym ze współorganizatorów był Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie. Pozostałymi organizatorami byli Univerzita
Konštantína Filozofa v Nitre. Filozoficka Fakulta. Katedra Náboženských
Štuií (Słowacja), Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Słowacji, Biskupstwo Rzymskokatolickie w Nitrze, Univerzitné Pastoračne Centrum
Pavla Straussa v Nitre. Pierwszego dnia odbywały się spotkania przybyłych
gości oraz otwarcie okolicznościowej wystawy „Błogosławiony Jan Paweł
II: Droga do świętości” prezentującej zdjęcia autorstwa Adama BUJAKA.
W dniu 19 maja program konferencji przedstawiał się następującą: Kto bol
Ján Pavol II.? – prof. ThDr. Viliam JUDÁK, PhD; Svobodný papež z nesvobodného světa? – doc. PhDr. Ludmila MUCHOVÁ, Ph.D.; Mariológia Jána
Pavla II. – ks. prof. UKSW dr hab. Grzegorz BARTOSIK; Diplomacia
pápeža Jána Pavla II. v závere jeho pontifikátu – Dagmar BABČANOVÁ
(bývalá mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyna SR pri Svätej Stolici); Podiel Jána Pavla II. na integrácii stredoeurópskych národov – Piotr
SAMEREK (Chargé d´affaires a. i. Veľvyslanectva Poľskej republiky na
Slovensku). Po serii wykładowej uczestnicy mogli wziąć udział w obradach
jednej z dwóch sekcji, w ramach których odbywały się krótkie prelekcje,
a po nich dyskusje. W Sekcji A zostały wygłoszone następujące prelekcje:
Jan Paweł II o wartościach i zagrożeniach rodziny w ponowoczesnej Europie – dr hab. Małgorzata DUDA, prof. UPJPII; Biblijne źródła encykliki
Jana Pawla II „Slavorum Apostoli“ w 30 rocznicę jej ogłoszenia – dr hab.
Bogdan ZBROJA; Sv. Ján Pavol II. – tvorca Kultúry života – doc. PhDr.
Lýdia LEHOCZKÁ, PhD; Angažovanosť pápeža sv. Jána Pavla II. pri
výstavbe novej Európy – ThDr. Mária KLOBUŠICKÁ, PhD.; Ján Pavol II.
a Nová evanjelizácia – ThDr. Ľubomír HLAD, PhD.; Teológia tela Jána
Pavla II. v kontexte jeho života a dejín 20. a 21.storočia – ThDr. Martin
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MICHALÍČEK, PhD.; Ján Pavol II – svätý pápež, pápež svätých – Mgr.
Dariusz ŻUK-OLSZEWSKI, PhD..; Prínos Jána Pavla II. pre rozvoj sociálneho učenia Cirkvi – PhDr. Milan GERGEL, PhDr. Erika GURECKOVÁ.
W ramach Sesji B podjęte zostały następujące tematy: Rezonancie učenia
Druhého vatikánskeho koncilu o svedomí u Jána Pavla II. v encyklike
Dominum et Vivificantem – prof. ThDr. Ivan KÚTNY, Dr.; Učenie Tomáša
Akvinského na pozadí konceptu autentickej autonómie ako participovanej
teonómie v encyklike Veritatis Splendor – doc. Mgr. Andrea BLAŠČÍKOVÁ,
PhD.; Rozum a tajomstvo v encyklike Fides et Ratio – doc. PhDr. Peter KONDRLA, PhD.; Jedinečnost života Karola Wojtyly aneb nezapomenutelný
papež Jan Pavel II.- ThDr. Patrik MATURKANIČ, PhD.; Niektoré špecifiká
sociálnej náuky Cirkvi v magistériu Jána Pavla II.- ThDr. Miroslav LYKO,
PhD.; Človek v antropológii Karola Wojtylu – Ing. Štefan ŠROBÁR, PhD.;
Apoštolské návštevy sv. Jána Pavla II. v krajinách Strednej Európy – ThLic.
Martin BOŠANSKÝ; Svedectvo utrpenia ako znak nádeje a činorodej lásky
v učení Jána Pavla II. a Benedikta XVI. – Mgr. Juraj SKŘIVÁNEK; Cnosť
rozvážnosti (prudentia) vo vybraných dielach a katechézach Jána Pavla
II. a jej východiská – Mgr. Ivan GÁBOR.
12. W dniu 26 maja Katedra Historii Liturgii WT UKSW zorganizowała
seminarium otwarte – konferencję naukową nt. „Kult świętych w liturgii
i życiu Kościoła”. Otwarcia sesji i wprowadzenia w tematykę konferencji
dokonał kierownik Katedry Historii Liturgii, ks. prof. dr hab. Jan Decyk.
W części pierwszej referaty wygłosili: ks. mgr Wojciech MILCZAREK:
Geneza kultu świętych. Communicantes modlitw eucharystycznych; ks. mgr
Piotr JAROSIEWICZ: Kult świętych w formach pobożności ludowej na
przykładzie liturgii; ks. Michał JABŁOŃSKI (Kościół Ewangelicko-Reformowany): Rozumienie kultu świętych we wspólnotach Kościoła protestanckiego. Część II konferencji rozpoczęła się modlitwą Liturgii Godzin.
Następnie referaty wygłosili: ks. dr Piotr WALEŃDZIK: Uroczystość
Wszystkich Świętych inspiracją działań pastoralnych w parafii Wszystkich Świętych w Warszawie; Charakterystyczne formy kultu świętych we
wspólnotach diecezjalnych i zakonnych przedstawili alumni z seminariów
w Warszawie, Olsztynie i Ołtarzewie; ks. mgr Łukasz SZCZEBLEWSKI:
Kult świętych w muzyce; ks. dr Krzysztof FILIPOWICZ: Literackie dymensje kultu świętych.
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II. STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE UZYSKANE NA
WYDZIALE TEOLOGICZNYM
1. Profesury
Ks. dr hab. Marek PARCHEM
Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej p. Bronisława
Komorowskiego z dnia 2 kwietnia 2015 r. otrzymał tytuł naukowy profesora
nauk teologicznych.
2. Habilitacje
dr Izabella Małgorzata SMENTEK
Eschatologia trynitarna. Prawda o Trójcy Świętej we współczesnej
nauce Kościoła katolickiego jako punkt wyjścia eschatologii
Recenzenci: ks. dr hab. Szymon DRZYŻDŻYK, UPJPII
		
ks. prof. UAM dr hab. Adam WOJTCZAK
		
ks. prof. UKSW dr hab. Grzegorz BARTOSIK
Data uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego 1
czerwca 2015 r.
Celem rozprawy habilitacyjnej jest ukazanie tajemnicy eschatologii
w perspektywie prawdy o Trójcy Świętej. W czterech rozdziałach pracy
został podjęty namysł teologiczny zmierzający do połączenia tych dwóch
istotnych zagadnień teologii dogmatycznej, co pozwala poszerzać horyzont
refleksji zwłaszcza w dziedzinie eschatologii. Odwołując się do obrazu
stworzenia można już tam zauważyć wyraźne odniesienia do ostatecznego celu życia człowieka i jego eschatycznego spełnienia w wiecznym
życiu w komunii z Bogiem. Także dalsza refleksja teologiczna nad istotą
wewnętrznego życia Trójcy Świętej pozwala odkryć sens ostatecznego
powołania człowieka do życia w Bogu. Ta tajemnica prowadzi do ukazania
sensu wiecznego szczęścia, w których człowiek będzie mógł doświadczyć całkowitego spełnienia. Ów stan szczęścia można przy tym opisać
w aspekcie biernym oraz czynnym (jako działanie, twórczość). Ostateczne
(eschatyczne) zbawienie człowieka wiąże się z aktem nowego stworzenia – odnowienia człowieczeństwa. Tę eschatyczną rzeczywistość ukazują
i antycypują sakramenty, a zwłaszcza Eucharystia. To ukierunkowanie na
przyszłą komunię zbawionych znajdujemy także w doświadczeniu miłości
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i przebaczenia, wiary i wierności, które wskazują na trwałość wiecznego
Jeruzalem. Antyrzeczywistości potępienia w tej perspektywie jawi się jako
istnienie w odrzuceniu osoby Stwórcy i w akcie woli polegającym na negacji Jego planu. Zapowiedź tej perspektywy znajdujemy w „anty-sensie”
śmierci.
3. Doktoraty:

mgr lic. Katarzyna Irena SITKOWSKA

Współczesne interpretacje rzeczywistości w kontekście rozwoju kultury
cyfrowej oraz ich wpływ na chrześcijański obraz świata
Promotor:
Ks. prof. dr hab. Henryk SEWERYNIAK
Recenzenci: Ks. prof. UKSW dr hab. Andrzej ADAMSKI
Prof. UWM dr hab. Katarzyna PARZYCH- BLAKIEWICZ
Data obrony pracy doktorskiej 13 stycznia 2015 r.
Teza badawcza rozprawy skupiona była wokół pytania o charakter przeobrażeń w kulturze powodowanych rozwojem technik cyfrowych. Teologiczna interpretacja owych zmian i próba nakreślenia nowych wyzwań,
jakie stają przed Kościołem w obecnie przeobrażającej się kulturze, było
głównym celem opracowania. Podjęta teza obejmuje obszar badawczy
na styku ludzkiej egzystencji oraz obecności (misji) Kościoła w świecie.
W dwóch początkowych rozdziałach pracy znalazł się opis społecznego
kontekstu kultury cyfrowej. Najpierw była mowa o charakterystyce kultury
formowanej w oparciu o różne odmiany środków komunikacyjnych, których
cechą wspólną jest określenie „medium słowa”. Ukazane w ten sposób
zostały etapy pośrednie na drodze do powstania kultury cyfrowej, opartej
na „medium słowa” tworzonego przy użyciu techniki cyfrowej. Następnie
w pracy ukazano rozwój kultury cyfrowej w kontekście społecznym podkreślając zwłaszcza różne typy społeczeństw funkcjonujących w oparciu
o dominanty technologiczne. Rozdział trzeci przedstawia interpretację
wyników refleksji dwóch pierwszych rozdziałów wskazując na wpływ
kultury cyfrowej na sposób postrzegania człowieka, społeczeństwa, czasu
i przestrzeni oraz rzeczywistości w jej istocie. W rozdziale czwartym został nakreślony chrześcijański obraz świata wobec kultury, funkcjonującej
w oparciu o cyfrowy system komunikacji i archiwizacji danych. W tym
rozdziale zawarta została teologiczna interpretacja kultury cyfrowej.
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mgr lic. Karolina Justyna GOŁASZEWSKA
Integralna pneumatologia w publikacjach ks. prof. Lucjana Baltera
Promotor:
Ks. prof. dr hab. Marian KOWALCZYK
Recenzenci: Ks. prof. dr hab. Jerzy LEWANDOWSKI
Ks. prof. dr hab. Józef WARZESZAK (PWTW)
Data obrony pracy doktorskiej 30 stycznia 2015 r.
Zmarły w 2010 r. ks. prof. dr hab. Lucjan BALTER SAC, to wybitny
teolog i osoba bardzo zasłużona dla Wydziału Teologicznego UKSW
(wcześniej ATK) w Warszawie. Dlatego próba objęcia naukową refleksją
dzieła ks. Profesora oraz dokonania intergalnej rekonstrukcji jego poglądów
z zakresu pneumatologii, stanowiła poważne zadanie badawcze podjęte
w rozprawie doktorskiej. Zgromadzony przez Autorkę obszerny materiał
badawczy został uporządkowały i poddany analizie w formie pięciu rozdziałów. Pierwszy rozdział Trynitologia pneumatologiczna jest ujęciem tematu
w kontekście trynitologii; drugi rozdział Kościół epifanią Ducha Świętego
stawiał sobie za cel ukazanie problematyki pneumatologicznej w aspekcie eklezjologii; trzeci rozdział Działanie Ducha Świętego w człowieku
przybliżył badaną problematykę w aspekcie, będącym sferą kompetencji
antropologii teologicznej; czwarty rozdział Kult Ducha Świętego ukazał
posoborową wizję reformy liturgicznej, związane z nią teologiczne interpretacje, jak i prakseologiczne konsekwencje; wreszcie piaty rozdział Duch
Święty źródłem nadziei ekumenicznej to pneumonologiczna interpretacja
teologii ekumenicznej i dialogu międzywyznaniowego i międzyreligijnego.
ks. mgr lic. Robert CZELADKO
Patriotyzm w „Listach Pasterskich” Konferencji Episkopatu Polski
w latach 1945-1989,
Promotor: Ks prof. UKSW dr hab. Stanisław STRĘKOWSKI
Recenzenci: Ks. prof. dr hab. Jerzy LEWANDOWSKI
Ks. prof. dr hab. Wojciech GUZEWICZ (UWM)
Data obrony pracy doktorskiej 5 marca 2015 r.
W kontekście jednoczącej się Europy eksponującej ideę „europejskości”, wartość patriotyzmu podkreślającego więzi z narodem, z jego kulturą, z dziejami i z mową ojczystą nabiera nowego znaczenia i domaga się
aktualnej refleksji na gruncie antropologiczno-teologicznym. W oparciu
o te założenia podjęta została w rozprawie analiza nauczania polskich biskupów na temat patriotyzm. Pierwszy rozdział Niektóre aspekty polityki
państwa wobec Kościoła po II wojnie światowej przedstawia w ogólnym
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zarysie historycznym relacje państwo-Kościół w PRL w czterech okresach:
(1945-1956), (1956-1970), (1970-1981) oraz (1981-1989). Rozdział II Pojęcie
patriotyzmu w „Listach pasterskich” Episkopatu Polski odnosi patriotyzm
do rozważanej w ramach antropologii teorii wspólnot ludzkich. Ukazuje
relacje patriotyzmu do ojczyzny, państwa i narodu w oparciu o perspektywę kulturową oraz historiozoficzną (znaczenie wybitnych jednostek –
wzorów). Trzeci rozdział Wychowanie patriotyczne na podstawie „Listów
pasterskich” Konferencji Episkopatu Polski przybliża aspekt historyczno-pedagogiczny badanej problematyki. Ostatni rozdział – Wyzwania dla
patriotyzmu w dobie współczesnej ukazuje szczególne zadania Kościoła
w budowaniu współczesnego patriotyzmu w sposób twórczy, a przy tym
w eliminowaniu zagrożeń oraz patologii mogących się rozwijać w skutek
złego rozumienia idei dobra narodowego.
ks. mgr lic. Stanisław Jan PIĘTKA
Teologiczne znaczenie i aktualność „Dyplomika «Militiae Immaculatae»” w świetle pism św. Maksymiliana Marii Kolbego. Studium
historyczno-teologiczne
Promotor:
Ks. prof. UKSW dr hab. Grzegorz BARTOSIK
Recenzenci: Ks. prof. dr hab. Marian KOWALCZYK
Ks. prof. UPJPII dr hab. Janusz KRÓLIKOWSKI
Data obrony pracy doktorskiej 9 marca 2015 r.
Postać św. Maksymiliana Marii Kolbego, męczennika II wojny światowej, franciszkanina, wielkiego czciciela Niepokalanej, a przy tym wybitnego teologa i animatora licznych dzieł apostolskich, pomimo upływu lat
nadal nie przestaje inspirować nowych pokoleń teologów do poszukiwania
aktualnego modelu refleksji mariologicznej oraz pastoralnej. Celem referowanej pracy doktorskiej stała się analiza historyczno-teologiczna idei
Rycerstwa Niepokalanej w świetle pism św. Maksymiliana Marii Kolbego.
W rozdziale pierwszym została przedstawiona geneza oraz początki dynamicznego rozwoju Rycerstwa Niepokalanej w Polsce i na świecie, przy
uwzględnieniu ówczesnego kontekstu społeczno-politycznego i religijnego.
W rozdziale drugim dokonana została analiza teologicznych aspektów
dzieła św. Maksymiliana Marii – „Dyplomik MI”. Autor rozprawy uwypuklił aspekt pneumatologiczny, który był specificum mariologii Męczennika z Oświęcimia. Zagadnienie antropologiczno-soteriologiczne było
przedmiotem refleksji podjętej w rozdziale trzecim. W czwartym rozdziale
ukazany został apostolski wymiar „Dyplomiku MI”. Znaczącym wymiarem
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poszukiwań teologicznych zaprezentowanych w rozprawie była próba dokonania współczesnej adaptacji wniosków wypływających z analizy pism
św. Maksymiliana.
ks. mgr lic. Jarosław Piotr POWĄSKA
Znaczenie dialogu dla małżeńskiej komunii osób. Studium pastoralne
Promotor: Ks. prof. dr hab. Jan PRZYBYŁOWSKI
Recenzenci: Ks. prof. dr hab. Stanisław URBAŃSKI
Ks. prof. UŚ dr hab. Ireneusz CELARY
Data obrony pracy doktorskiej 18 marca 2015 r.
Celem dysertacji było podjęcie na gruncie pastoralnym zagadnienie
dialogu jako drogi realizacji komunii małżeńskiej, która ma prowadzić
małżonków do pełni człowieczeństwa – a zatem do świętości – i do
dialogu, który dokonuje się w łonie Trójcy Świętej. Pierwszy rozdział
przedstawia teologiczno-pastoralny obraz małżeństwa z podkreśleniem jego
wymiaru stwórczo-zbawczego, eklezjalnego, kulturowego i społecznego.
Jest to rozdział teologiczno-doktrynalny. Z analizy stworzenia na obraz
i podobieństwo można wydobyć podstawowy rys powołania człowieka,
jakim jest wejście w dialog z Bogiem. Drugi rozdział prezentuje personalne
aspekty dialogu małżeńskiego i przedstawia zasadniczą treść badań.
Dialog jest w tym miejscu ukazany jako droga (warunek) do wzajemnego
poznawania się małżonków. Trzeci rozdział eksponuje egzystencjalne
przejawy dialogu małżeńskiego. Wyrażają się one w odczytaniu celu dialogu,
którym jest osiągnięcie pełni człowieczeństwa i dojrzałości chrześcijańskiej.
Rozdział czwarty porusza zagadnienie sakramentalnego wymiaru dialogu
małżeńskiego. Na podkreślenie zasługuje stwierdzenie, że ten wymiar
dialogu wyraża się w komunijnym życiu wiarą, nadzieją i miłością. Piąty
rozdział posiada charakter praktyczny, co zostało wyrażone w formie kilku
postulatów dotyczących dynamizowania i pogłębiania dialogu w rodzinie.
ks. mgr lic. Marcin MOTYKA
Apostolat szkół katolickich w Szkocji od czasów restauracji hierarchii
katolickiej do czasów współczesnych (1878-2013)
Promotor:
Ks. prof. dr hab. Marian KOWALCZYK
Recenzenci: Ks. prof. dr hab. Paweł GÓRALCZYK
Ks. dr hab. Piotr KRAKOWIAK (UMK)
Data obrony pracy doktorskiej 27 marca 2015 r.
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Działalność edukacyjna zawsze należała do kluczowych zadań Kościoła,
a na przestrzeni dziejów przyczyniała się do postępu oraz do podnoszenia poziom wykształcenia obywateli w różnych krajach. Bywały także
w historii okresy ograniczeń, w jakimi Kościół musiał się zmagać chcąc
podejmować to zadanie, co działo się także w Szkocji. Przedmiotem rozprawy stała się analiza działalności apostolskiej szkół katolickich na terenie
Szkocji. Pierwszy rozdział poświęcony został biblijnym fundamentom
edukacji katolickiej oraz wielowiekowemu dziedzictwu edukacji katolickiej.
W rozdziale II Rozwój chrześcijaństwa i dzieje szkół katolickich w Szkocji
opisana została historia i współczesność Kościoła katolickiego w Szkocji.
Wiele uwagi poświęcono ostatniemu etapowi historii, gdy u schyłku XIX
w. Kościół katolicki mógł wznowić swoją działalność edukacyjną na terenie
Szkocji. Rozdział III Główne wyzwania szkolnictwa katolickiego w Szkocji
naświetla wyzwania, z jakimi zmaga się Kościół w Szkocji w swojej misji
edukacyjnej, dotyczącymi zwłaszcza uprzedzeń, jakie częściowo pozostały
po czasach prześladowań katolików, a ponadto z problemem ateizacji i sekularyzacji społeczeństwa. Rozdział IV Kluczowe wskazania dotyczące
przyszłości edukacji katolickiej w Szkocji eksponuje potrzebę zacieśnienia
przez szkoły współpracy z rodzicami, parafiami oraz innymi instytucjami
kościelnymi. Zwrócono także uwagę na potrzebę formacji nauczycieli oraz
na wyzwania na polu ekumenicznym.
ks. dr Wiesław Stanisław BOŻEJEWICZ
Prorocki charakter Objawień Matki Bożej w Fatimie w interpretacji
i wykładni Kościoła Katolickiego
Promotor:
Ks. prof. UKSW dr hab. Grzegorz BARTOSIK
Recenzenci: Ks. prof. dr hab. Jerzy LEWANDOWSKI
Ks. dr hab. Jan RADKIEWICZ (US)
Data obrony pracy doktorskiej 13 kwietnia 2015 r.
Do dziś przesłanie objawień Matki Bożej trójce dzieci z Fatimy jest
przedmiotem zainteresowania nie tylko teologów. Posiada ono duże znaczenie duszpasterskie, zwłaszcza dla rozwijania kultu maryjnego. Różne
wizje i zapowiedzi związane z wydarzeniami fatimskim pobudzają także
publicystów i dziennikarzy do budowania wieloraki teorii nt. naszych
czasów oraz najbliższej przyszłości. Opracowanie ma charakter studium
z pogranicza mariologii oraz teologii fundamentalnej, które koncentruje
się na fenomenie objawień maryjnych w Fatimie oraz na historyczno- politycznych implikacjach cudownych, jakie miały miejsce w XX wieku od
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pontyfikatu Benedykta XV, a zwłaszcza na wydarzeniach zapowiadanych
przez Maryję za pontyfikatu św. Jana Pawła II. W tym kontekście praca
doktorska jest publikacją ważną i naukowo uzasadnioną. W tym kluczu
w sześciu rozdziałach praca prezentuje wyniki badań nad wydarzeniami
fatimskimi, nad stosunkiem papieży do przesłania Objawień, a także nad
interpretacją teologów w kontekście wydarzeń historycznych. W dysertacji
został podkreślony zwłaszcza „charyzmat” Fatimy jako miejsca nawróceń,
licznych łask oraz cudów. W tej perspektywie Matka Boża jawi się jako
wielka pośredniczka łask (zwłaszcza darów duchowych), a także znak dla
świata, poprzez który Bóg kieruje do świata wezwanie do nawrócenia
i przemiany.
ks. mgr lic. Marcin PINKIEWICZ
Świętość chrześcijanina w nauczaniu Biskupa Józefa Drzazgi (1914-1978)
Promotor:
Ks. prof. dr hab. Stanisław URBAŃSKI
Recenzenci: Ks. prof. UKSW dr hab. Włodzimierz GAŁĄZKA
Ks. prof. dr hab. Marek SOKOŁOWSKI (PWT)
Data obrony pracy doktorskiej 14 kwietnia 2015 r.
Rozprawa doktorska jest próbą przedstawienia i teologicznej analizy
nauczania o świętości Biskupa Warmińskiego Józefa Drzazgi, który jako
biskup związany był z tą diecezją od 1958 r. Początkowo kierował nią jako
administrator apostolski, a następnie będąc już biskupem ordynariuszem
w latach (1968-1978). Rozdział I został poświęcony teologicznym i antropologicznym podstawom świętości w oparciu o nauczanie biskupa Drzazgi.
Podkreślony w tym miejscu został zwłaszcza trynitarny wymiar świętości.
W rozdziale II refleksji została poddana istota świętości. Interesujące jest
zwłaszcza zestawienie spojrzenia „przed” i „posoborowego” na zagadnienie świętości w nauczaniu Biskupa Warmińskiego. Jako nowość nauczania posoborowego pokreślone zostało powszechne powołane do świętości
wszystkich chrześcijan. W rozdziale III znalazła się systematyczna refleksja
nad świętością realizowaną w powołaniu do kapłaństwa, czemu także wiele
miejsca poświęcał w swoich wystąpieniach bp Józef Drzazga. Rozdział
IV rozwinął szereg wskazań dotyczących wykorzystywania konkretnych
środków oraz źródeł rozwoju na drodze do świętości, do jakich odwoływał
się pierwszy powojenny Biskup Warmiński.
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ks. mgr lic. Grzegorz POTRZEBOWSKI
Anamnetyczny wymiar liturgii w ujęciu bpa Wacława Józefa
Świerzawskiego,
Promotor:
Ks. prof. UKSW dr hab. Kazimierz MATWIEJUK
Recenzenci: Ks. prof. dr hab. Jacek NOWAK
Ks. prof. dr hab. Zdzisław JANIEC (KUL)
Data obrony pracy doktorskiej 28 kwietnia 2015 r.
Emerytowany Biskup Sandomierski prof. dr hab. Wacław Józef Świerzawski (ur. w 1927 r.) należy do wybitnych i zasłużonych polskich liturgistów XX w. Refleksja nad jego dorobkiem naukowym, która stała się
przedmiotem rozprawy doktorskiej, posiada szczególną wartość. Problem
anamnestycznego wymiaru liturgii w twórczości naukowej bpa Świerzawskiego został ujęty w dysertacji z podziałem na następujące zagadnienia.
W rozdziale pierwszym wyjaśnione zostało pojęcie anamnezy w znaczeniu filozoficznym, biblijnym i teologicznym. Drugi rozdział pracy został
poświęcony sakramentowi bierzmowania i Eucharystii. Anamnestyczny
wymiar tych sakramentów został powiązany z Zesłaniem Ducha Świętego,
gdyż za sprawą Trzeciej Osoby Boskiej wydarzenie Ostatniej Wieczerzy jest
aktualizowane podczas celebracji Mszy Świętej. Rozdział trzeci przybliża
anamnezę w sakramentach pokuty, namaszczenia chorych, święceń i małżeństwa. W czwartym rozdziale podjęty został temat roku liturgicznego,
w którym wydarzenia zbawcze stanowią podstawę poszczególnych okresów
liturgicznych, a przez to anamneza nabiera szczególnego znaczenia. Piąty
rozdział traktuje o Liturgii Godzin i sakramentaliach. Liturgia uświęcenia
czasu uobecnia dzieła zbawcze Chrystusa poprzez modlitwę uwielbienia
Kościoła.
s. mgr lic. Renata Anna ZIELIŃSKA
Dzieło ewangelizacji Kościoła na wschodzie w nauczaniu arcybiskupa
Tadeusza Kondrusiewicza
Promotor:
Ks. prof. dr hab. Marian KOWALCZYK
Recenzenci: Ks. prof. dr hab. Paweł GÓRALCZYK
Ks. prof. dr hab. Czesław RYCHLICKI (UMK)
Data obrony pracy doktorskiej 4 maja 2015 r.
Dysertacja doktorska jest próbą opisu odrodzenia Kościoła rzymskokatolickiego na terenach Rosji i Białorusi w oparciu o posługę i nauczanie arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza oraz jego poprzednika kard.
Kazimierza Świątka. Po upadku Związku Radzieckiego oraz po latach
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brutalnej ateizacji mieszkańców sowieckiego imperium, na tych terenach
ponownie mogły swobodnie zacząć rozwijać się różne wspólnoty religijne.
Pierwszy rozdział poświecony został zaprezentowaniu historycznego tła
ewangelizacji w krajach dawnego ZSRR, od chrztu Rusi Kijowskiej po
czasy współczesne. W rozdziale drugim znalazło się omówienie sytuacji
ideologicznej na tych terenach, gdzie prowadzona akcja ateizacyjna wywarła duży, negatywny wpływ na kondycję osobową człowieka oraz na
obniżenie kultury życia społecznego. W tym kontekście ukazane zostały
bohaterskie świadectwa ludzi broniących wiary i wartości ludzkich. W rozdziale trzecim, na tle wcześniej opisanego kontekstu polityczno-społeczno-kulturowego zostało podjęte opracowanie dzieła ewangelizacji, będącego
środkiem nie tylko promocji czysto religijnej. Jego ważną rolą ma być
humanizowanie wszystkich sektorów codziennego życia człowieka, łącznie
z polityką i kulturą. W rozdziale czwartym omówione zostały poszczególne
obszary kulturowe, które wymagają troski w ewangelizacyjnej posłudze
Kościoła. Stanowią je: rodzina, edukacja, praca zawodowa, kultura, media,
życie społeczno-polityczne.
ks. mgr lic. Jacek MOŻEJKO
Działanie Ducha Świętego w sakramencie święceń biskupa w świetle
Pontyfikału Rzymskiego
Promotor:
Ks. prof. dr hab. Jacek NOWAK
Recenzenci: Ks. prof. KUL dr hab. Bogusław MIGUT
Ks. prof. UO dr hab. Erwin MATEJA
Data obrony pracy doktorskiej 5 maja 2015 r.
Rozwój teologii liturgii, zwłaszcza pneumatologii w kontekście liturgiki,
pozwala odkrywać coraz to nowe aspekty refleksji podejmowane na pograniczu tych dziedzin teologicznych. Na tym tle rozprawa doktorska zmierza
do ukazania związków między lex credendi i lex orandi w perspektywie
lex vivendi. Główny problem badawczy polega na dokonaniu porównania
teologii działania Ducha Świętego w święceniach biskupa w świetle tekstów
euchologijnych Pontyfikału rzymskiego, z nauczaniem Kościoła. W czterech
rozdziałach został rozwinięty wywód teologiczny, w którym została ukazana
potrójna misja Chrystusa (podstawa kapłaństwa służebnego), następnie – rola
aktu święceń biskupich w przekazywaniu daru Ducha Świętego w Kościele
oraz sam charakter święceń będący udziałem w pełni sakramentu święceń.
Podsumowaniem pracy jest ukazanie zadań biskupa, którym towarzyszy
szczególna asystencja i działanie Ducha Świętego w służbie Kościoła.
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mgr lic. Paweł Piotr PŁATEK
Internet jako medium masowego kształtowania świadomości współczesnego człowieka
Promotor:
Prof. dr hab. Krystyna CZUBA
Recenzenci: Prof. UKSW dr hab. Grzegorz ŁĘCICKI
Prof. dr hab. Karol KLAUZA (KUL)
Data obrony pracy doktorskiej 13 maja 2015 r.
Mediatyzacja szerokich sfer życia społecznego, a także skala wpływu
mediów na opinię publiczną oraz światopogląd poszczególnych odbiorców,
jest z jednej strony zjawiskiem powszechnym, znanym i rozpoznawalnym
w sensie ogólnym. Z drugiej strony zjawisko to jest istotnym problemem
badawczym w odniesieniu do konkretnych mediów, jak i rozmaitych środowisk i grup odbiorców. Pierwszy rozdział dysertacji dotyczył wpływu
Internetu na rozwój człowieka. W rozdziale drugim zostało omówione
zagadnienie oddziaływania Internetu na ludzkie zachowania i postawy. Rozdział trzeci zawiera analizę i opis fenomenu komunikacji interpersonalnej
umożliwionej przez Internet. W pracy zwrócono także uwagę na rozmaite
funkcje i zakresy oddziaływania na użytkowników globalnej Sieci. Ostatni,
czwarty rozdział opracowania jest syntezą nauczania Kościoła poświęconego tematyce Internetu. Istotną wartością pracy są wnioski dotyczące
zarówno negatywnych skutków oddziaływania Internetu, jak i wielkich
zalet wynikających z użytkowania Sieci. Wielki potencjał Internetu otwiera
możliwości wykorzystania najnowocześniejszych technik informatycznych
i komunikacyjnych w służbie edukacji oraz integracji całych społeczeństw.
mgr lic. Anna Elżbieta ZYGMA
Uzasadnianie norm moralnych Dekalogu w nauczaniu Jana Pawła II
Promotor:
Ks. prof. UKSW dr hab. Marian GRACZYK
Recenzenci: Ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław SKOBEL
Ks. dr hab. Jacek SZYMAŃSKI (UMK)
Data obrony pracy doktorskiej 15 czerwca 2015 r.
Pontyfikat św. Jana Pawła II przypadł na czasy, w których głoszenie
wymagań moralnych coraz częściej było traktowane przez współczesny
świat z dystansem, z obojętnością lub wprost z lekceważeniem. Hołdowanie
nieograniczonej wolności, odrzucającej często utarte schematy i ograniczenia (w tym nakazy moralne), stało się dla generacji schyłku XX w.
cechą charakterystyczną. Swoistym paradoksem – nad którym mogą reflektować badacze kultury, antropologowie, socjologowie, moraliści czy
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pedagodzy – jest fakt, iż to trudne nauczanie moralne głoszone przez polskiego Papieża zwłaszcza pod adresem ludzi młodych, spotykało się z tak
dużym zainteresowaniem. Analiza argumentacji, do jakiej odwoływał się
św. Jan Paweł II konstruując swoją katechezę moralną opartą na Dekalogu,
stanowi cel główny rozprawy doktorskiej. Spójną strukturę opracowania
tworzą trzy następujące rozdziały: pierwszy – Kontekst nauczania Jana
Pawła II o Dekalogu, drugi – Dekalog drogą prawdy i wolności oraz trzeci
Dekalog drogą życia i miłości. Wraz z upływem lat znaczenie nauczania
Papieża z Polski dotyczącego Dekalogu nie ulega osłabieniu, a twórcza refleksja pozwala także dziś wydobyć wnioski, które mogą okazać się cenne
z punktu widzenia postępu refleksji naukowej w zakresie teologii moralnej,
a także działalności nauczycielskiej i wychowawczej Kościoła.
ks. mgr lic. Rafał ZIELIŃSKI
Rola pojednania sakramentalnego w rozwiązywaniu konfliktów małżeńskich. Studium pastoralne
Promotor:
Ks. prof. dr hab. Jan PRZYBYŁOWSKI
Recenzenci: Ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław SKOBEL
Ks. dr hab. Zbigniew ZAREMBSKI (UMK)
Data obrony pracy doktorskiej 17 czerwca 2015 r.
W dobie kryzysu instytucji małżeństwa, a także kultury niwelującej
kategorię zła i grzechu, refleksja naukowa nad rolą sakramentu pojednania w procesie rozwiązywania konfliktów małżeńskich posiada wartość
szczególną. W rozprawie doktorskiej podejmującej badanie nad wpływem
praktyki sakramentu pojednania na sposoby rozwiązywania konfliktów
małżeńskich, w poszczególnych rozdziałach omówiono następujące zagadnienia. W pierwszym ukazano sakrament pojednania jako dar miłosiernego Boga dla małżonków odsłaniając jednocześnie szczegółowo teologię
sakramentu pojednania. Drugi rozdział został poświęcony problematyce
konfliktu w życiu małżonków. W podjętej refleksji wykorzystano obszerną
literaturę psychologiczną polską i światową. Ściśle ze sobą powiązane
rozdziały trzeci i czwarty prezentują odpowiednio – wyniki ankiety przeprowadzonej na dobrze dobranej próbie statystycznej wielu małżeństw
żyjących w zbliżonych do siebie środowiskach oraz opracowane na jej
podstawie wnioski dotyczących problematyki konfliktowości małżeńskiej.
Podsumowujący pracę rozdział piąty posłużył do wypracowania postulatów
pod adresem duszpasterstwa w zakresie badanej problematyki.
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ks. mgr lic. Marek Sławomir PAWLAK
Koncepcja bóstwa w wierzeniach eblaickich. Teksty z Tell Mardich
wobec tradycji biblijnych
Promotor:
Ks. prof. dr hab. Krzysztof BARDSKI
Recenzenci: Ks. prof. dr hab. Waldemar CHROSTOWSKI
Ks. prof. PWTW dr hab. Stanisław KUR
Data obrony pracy doktorskiej 19 czerwca 2015 r.
Przedmiotem badań i analizy podjętych w rozprawie doktorskiej stało
się piśmiennictwo odkryte w miejscowości Ebla na terenie północnej Syrii,
które jest datowane na pierwszą połowę II tysiąclecia przed Chrystusem.
Głównym celem podjętej refleksji stało się dokonanie krytycznego zestawienia koncepcji bóstw obecnych w wierzeniach eblaickich z ideą Boga na
kartach Starego Testamentu. Rozdział pierwszy nosi tytuł Rys historyczny
i stanowi opis historii starożytnego miasta Ebla, odtworzonej głównie na
podstawie sensacyjnych znalezisk archeologicznych oraz przybliża odkryte
tam źródła piśmiennicze. W rozdziale drugim zatytułowanym Koncepcja
bóstwa w religijnych tekstach eblaickich dokonane zostało syntetyczne
przedstawienie bóstw i wierzeń mieszkańców Ebli. Ostatni, trzeci rozdział
pracy został opatrzony tytułem Teksty eblaickie a tradycje biblijne i jest
próbą ukazania podobieństw niektórych biblijnych tekstów mądrościowych
oraz rytuałów religijnych z tradycją religijną mieszkańców starożytnej Ebli.
4. Magisteria:
Marzec:
Joanna BRUKIEWICZ, Nadzwyczajne zjawiska mistyczne w rozwoju
duchowym św. Jana Bosko.
Kwiecień:
Małgorzata BŁESZYŃSKA, Objawienie tajemnicy Ducha Świętego
na tle starotestamentalnych proroctw; Patrycja DYLICKA, Kreowanie
wizerunku marki na Facebooku na przykładzie profilu ‚Serce i Rozum’; Katarzyna KUJAWA, Wizerunek medialny klubu piłkarskiego Legia Warszawa
w latach 2010-2013; Krzysztof WARDĘCKI, Wpływ interwencji zbrojnych
na sytuację chrześcijan w Iraku i Syrii w literaturze polskojęzycznej; Jakub
WETT, Teologia apofatyczna w powojennym okresie twórczości Leopolda
Staffa.
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Maj:
Kamil KACPRZAK, Wpływ i motywy chrześcijańskiej w Koranie; Piotr
LENARTOWICZ, Projekt „sztucznego życia” w świetle refleksji teologii
moralnej; Piotr RYCHEL, Heroiczność życia i kult Doroty Mątowów.
Czerwiec:
Agnieszka ANDRZEJCZAK, Zbawczy i uświęcający wymiar ludzkiej
pracy. Analiza Teologiczno-Liturgiczna Formularza Mszalnego ze wspomnieniem św. Józefa rzemieślnika (1 maja) z Mszału Rzymskiego dla diecezji
polskiej z 1986 roku; Marta ANDZIAK, Problem odkupienia win w twórczości Michelangelo Merisi da Caravaggio; Beata ANTONIAK, Sakrament
pojednania szkołą chrześcijańskiego przebaczenia. Studium teologicznomoralne w świetle wybranej literatury przedmiotu; Gabriela BALICKA, Zmiany
religijności Polaków na przełomie XX i XXI wieku. Studium empiryczne na
podstawie komunikatów z badań CBOS; Dawid BANAŚ, Znaczenie marki
w podejmowaniu decyzji przez konsumenta w świetle badań; Zofia BILLEWICZ, Oddziaływanie mass-mediów na rozwój moralnospołeczny dzieci na
podstawie wybranej literatury przedmiotu; Izabela BŁASZCZYK-PRZYGOD, Kryteria ustalania słusznej płacy za pracę w nauczaniu Jana Pawła
II; Emilia BOJKA, Literatura jako locus theologiae na przykładzie „Władcy
Pierścieni” J.R.R. Tolkiena w świetle Adhortacji „Evangelii Gaudium”;
Mateusz BOROWIK, Analiza porównawcza tematyki społeczno-politycznej
w tygodnikach „Newsweek” i „W sieci” w okresie III 2014 – IX 2014; Aleksander BOWNIK, Komunikacja niewerbalna w pracy rzecznika prasowego
na wybranych przykładach; Sylwia BRZEZIŃSKA, Polskie blogi modowe
jako przestrzeń dla reklamy; Monika CEGLIŃSKA, Powstanie i działalność
Miva-Polska (2000-2013); Magdalena CHOLEWA, Retoryka przestrzeni
centrów handlowych na przykładzie Arkadii w Warszawie; Kornelia CZERNEK, Jezus Chrystus w życiu i dziele Matki Kolumby Białeckiej; Daniel
DĄBROWSKI, Papieża Franciszka rozumienie ewangelizacji w świetle adhortacji apostolskiej „Evangelii gaudium”; Ewelina DOGOŃSKA, Niepełnosprawność w kampaniach społecznych Fundacji INTEGRACJA; Dariusz
DRĘŻEK, Troska o rodzinę w parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Piszu w latach 1998-2013; Monika DROZD, Wizerunek medialny pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich w latach 2009-2011
w ,,Gazecie Wyborczej” i ,,Naszym Dzienniku”. Analiza porównawcza; Jan
FALBA, Fikcja literacka jako narzędzie ewangelizacji, na podstawie prozy
C.S. Lewisa; Klaudia FRANT, Promocja zdrowego stylu życia w strategiach
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budowania marki na przykładzie kampanii marketingowych w Polsce w latach 2010-2013; Franciszek FREJ, Patrystyczna a współczesna interpretacja
opowiadań́ o wypędzeniu przekupniów ze Świątyni (Mt 21,12-17; Mk 11,15-19;
Łk 19,45-46; J 2,13- 22); Mariola GARAJ, Rola rzecznika prasowego w kreowaniu wizerunku marki Play; Izabela GRZELAK, Miłość utajona w Najświętszym Sakramencie w życiu i pismach Matki Kolumby Białeckiej;
Aleksandra IWANIUK, Analiza wizerunku medialnego Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości w trakcie trwania kadencji parlamentarnej w latach 2011-2014; Katarzyna JAKSA, Kreacje Johnny’ego Deppa
w wybranych filmach Tima Burtona; Daniel JASIŃSKI, Kara śmierci w prawodawstwie Starego Testamentu; Dariusz JASKÓLSKI, Posługa liturgiczna
diakona w świetle dokumentów posoborowych; Joanna KALIŃSKA, Obraz
kobiecości w audiowizualnych przekazach medialnych na przykładzie wideoklipów anglojęzycznych z lat 2010 – 2013; Tomasz KARPECKI, Apokalipsa św. Jana Księgą Pocieszenia. Studium egzegetyczne na podstawie Ap
21; Zuzanna KAZIMIERCZUK, Obraz człowieka na podstawie ,,Zamku
wewnętrznego „ św. Teresy z Avila; Karol KĘPCZYŃSKI, Biblijne miejsca
święte na terytorium Jordanii; Katarzyna KIERUZEL, Maryja wzorem życia
kobiety w świetle nauczania Jana Pawła II; Dorota KOCIUBIŃSKA, Komunikacja jako element sukcesu akcji charytatywnych – na przykładzie
stowarzyszenia ‚Wiosna’ i projektu ‚Szlachetna Paczka’; Agnieszka KOMOREK, Konflikt religijny w Indonezji w latach 1999-2002 na podstawie literatury polskojęzycznej; Wioleta KOSZEL, Dziecko w reklamie. Analiza
medialna i etyczna; Krzysztof KOZAKIEWICZ, Dzieje i duszpasterstwo
parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Białogardzie od powstania do 2005 roku;
Sylwia KRAS, Apostolski wymiar duchowości dominikańskiej w dokumentach i materiałach formacyjnych Zgromadzenia Sióstr Świętego Dominika;
Monika KRAWCZYK, Zadania rodziny chrześcijańskiej w świetle nauczania
papieża Benedykta XVI; Kamila KUBAT, Relacje międzyludzkie w wybranych filmach Woody’ego Allena; Aliaksandr KUCHYNSKI, Wybrane sanktuaria maryjne na terytorium Białorusi; Marta KURENDA, Anglicyzmy
w polskich spotach reklamowych na przykładzie wybranych marek kosmetyków i banków w latach 2012-2014; Aleksandra KWIATKOWSKA, Moda
jako język w koncepcji Gabrielle Bonheur Chanel i we współczesnych kontekstach kultury popularnej; Karol LEWANDOWSKI, Edukacyjno-medialna
funkcja wortalu hokei.net; Michał LEWANDOWSKI, Zjawisko korpomowy
we współczesnej komunikacji biznesowej na podstawie literatury przedmiotu
i badań własnych; Patrycja ŁEBKOWSKA, Rola etyki zawodowej w pracy
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policjanta na podstawie literatury przedmiotu. Próba oceny; Paweł ŁUCZAK,
Prawda jako konstytutywny element rozwoju duchowego człowieka w encyklice Benedykta XVI „Caritas in Veritate”; Zofia MACIOS, Historia ośrodków
monastycznych w Kapadocji na przykładzie Derinkuyu; Filip MACULEWICZ, Cierpienie pacjenta terminalnie chorego jako zadanie dla współczesnej opieki paliatywnej w świetle encykliki „Evangelium Vitae”; Paulina
MAĆKOWIAK, Cechy filmu postmodernistycznego na przykładzie twórczości Quentina Tarantino; Aleksandra MALESZYK, Wykorzystanie kultury
graffiti w kreacjach polskiej reklamy outdorowej; Patrycja MISIEJUK, Street
Art w warszawie jako forma współczesnej komunikacji; Karolina NIEDZIELSKA, Misyjny charyzmat Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji
Warszawskiej w świetle Konstytucji kapucyńskich i nauczania Magisterium
Kościoła; Artur OLSZEWSKI, Fenomen i znaczenie dziennikarstwa śledczego w Polsce na przykładzie sprawy Krzysztofa Olewnika; Michał PACYNKO, Miejsce obrazu Boga Ojca w kulturze i jego wpływ na życie
człowieka w ujęciu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Olga PARDA, Kobieca
wrażliwość́ i osamotnienie w twórczości Soffi Coppoli na wybranych przykładach filmowych; Beata PIECHOWSKA, Troska Kościoła o człowieka
chorego i cierpiącego w świetle publikacji Dwumiesięcznika dla chorych
,,Wstań’’; Weronika PIÓRKOWSKA, Niewerbalny przekaz propagandowy
na przykładzie architektury warszawskiej w epoce Polski Ludowej; Agnieszka
PŁACHTA, Obrona praw człowieka w nauczaniu Jana Pawła II w Polsce;
Witold POKROP, Koncepcja prawa naturalnego Johna Finnisa, a katolicka
doktryna o prawie naturalnym; Paweł POPKOWSKI, Promocja polskiej
kultury poprzez organizację EURO 2012; Anna PRUS, Miłość fundamentem
życia duchowego Sióstr Kapucynek Najświętszego Serca Jezusa w świetle
wybranych dokumentów Zgromadzenia; Paweł PRZYBYLSKI, Rola wychowawcy w systemie pedagogicznym św. Jana Bosko; Mieszko ROZPĘDOWSKI,
Ponglish jako zjawisko medialno-językowe. Analiza jakościowa wybranych
przekazów popkultury; Agata RUJNER, Potrzeba reinterpretacji aktu wiary
wobec wyzwań nowego ateizmu na podstawie literatury przedmiotu; Anna
RUSZKOWSKA, Dziennikarstwo śledcze a edukacja przestępcza – analiza
wybranych reportaży magazynu 997 z 2011 roku; Katarzyna SADŁO, Rola
celebrytów w kampaniach społecznych przeciwko przemocy; Paweł SALACH,
Relacja mistrz-uczeń w pismach ascetycznych Ewagriusza z Pontu; Paulina
SAŁAGAJ, Rola mediów społecznościowych w sytuacjach kryzysowych
przedsiębiorstw komercyjnych; Karolina SASIMOWSKA, Fenomen ewangelizacji poprzez muzykę Gospel na przykładzie chórów „Sienna Gospel
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Choir”, „Trzecia Godzina Dnia”, „Gospel Joy”; Małgorzata SELWON, Strach
w przekazach audiowizualnych na przykładzie wybranych filmów fabularnych; Janusz SĘKOWSKI, Motywy sakralne w wybranych utworach Wolfganga Amadeusza Mozarta; Justyna SŁOWIŃSKA, Etnogeneza starożytnego
Izraela według Mario Liveraniego; Martyna SOBCZAK, Autokreacja wizerunku siatkarza na podstawie programu telewizyjnego i przekazu internetowego „Igłą szyte” w latach 2009-2012; Aleksandra SOLIŃSKA, Dynamika
zmian w wizerunku ludzkiego ciała i piękna. Analiza porównawcza reklamy
prasowej w roku 1993 i 2013; Agnieszka SOSNOWSKA, Rozrywkowa funkcja
reklamy telewizyjnej na podstawie wybranych przykładów z lat 2011-2014;
Rafał STEFANIAK, Zjawisko New Age w literaturze polskojęzycznej w latach
1990-2014; Olga SULKOWSKA, Acedia jako zagrożenie współczesnego
człowieka studium – moralno kulturowe w świetle wybranej literatury przedmiotu; Eryk SZCZEPAŃSKI, Uzus językowy w komunikacji nowomedialnej
studentów na podstawie literatury przedmiotu i badań własnych; Piotr SZYDŁOWSKI, Etyczne aspekty rywalizacji sportowej w świetle dokumentów
Kościoła i literatury teologicznej; Ewa ŚWIĘCIŃSKA, Uzależnienie młodzieży od Internetu na podstawie portali; społecznościowych; Miloš TOMAŠOV, Sakrament święceń w publikacjach księdza Lucjana Baltera
„1936-2010”; Dominik WASILEWSKI, Działalność parafii Segerea w diecezji Dar es Salaam w Tanzanii (1999-2014); Ireneusz WĄSIK, Postawy
wobec audiomarketingu wśród klientów sklepów wielkopowierzchniowych
na podstawie badań własnych; Marta WIERZBICKA, Wykorzystywanie
symboli religijnych w modzie i kreowaniu wizerunku wybranych artystów;
Natalia WIKIEŁ, Kompetencje komunikacyjne rzecznika prasowego na podstawie analizy rankingów miesięcznika ,,Press” w latach 2000-2014; Igor
WOJSŁAW, EURO 2012 w polskiej prasie sportowej i czasopismach publicystycznych. Analiza porównawcza; Maja WYCHOWANIEC, Obraz zmagania dobra ze złem w przekazach audiowizualnych na przykładzie ekranizacji
Trylogii Tolkiena; Wojciech ZIEMNIAK, Doświadczanie cierpienia jako
odkrywanie Bożego Miłosierdzia. Studium Teologiczno moralne w świetle
„Dzienniczka” Świętej Siostry Faustyny; Anna ZIMNY, Działalność duszpasterska Kościoła wobec katolików żyjących w powtórnych związkach cywilnych w świetle nauczania Magisterium i badań własnych.
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III. REFERATY I WYKŁADY PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH
WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO UKSW. UDZIAŁ
W SYMPOZJACH I ZJAZDACH
Ks. prof. UKSW dr hab. Bartosz ADAMCZEWSKI: 7 III – Warszawa, Konferencja Naukowa „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię”,
organizator – Instytut Nauk Biblijnych Wydziału Teologicznego UKSW,
referat Ewangelia w rozumieniu świętego Pawła; 19 V – Warszawa, IX
Konferencja Naukowa z cyklu „Interpretacja Pisma Świętego” organizator –
Instytut Nauk Biblijnych Wydziału Teologicznego UKSW, referat Księga
Amosa – orędzie, interpretacja i recepcja.
Ks. prof. UKSW dr hab. Andrzej ADAMSKI: 26-27 III – Warszawa,
Konferencja naukowa „Gatunki i formaty we współczesnych mediach”,
organizator – Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, referat
Dziennikarz wielozadaniowy, czyli kogo poszukują pracodawcy?; 14-15
IV – Smolenice (Słowacja), International scientific conference „Megatrends
and Media 2015: Media Farm – Totems and Taboo”, organizator – Faculty
of Mass Media Communication UCM in Trnava, referat Media as the intersphere of human life. Another view on the mediatization of communication
theory; 28 V – Sokółka, VIII Kresowy Zjazd Nauczycieli „Młodzi, Twórczy,
Aktywni”, referat Ciemna strona Internetu i mediów społecznościowych: jak
uniknąć pułapek; 12-14 VI – Zagreb (Chorwacja), Conference CEECOM
2015, The Digital Media Challenge. 8th Central and East European Media
and Communication Conference, referat (współautor K. Kwasik) Social
networking as a tool for building the image and popularity of sportsmen.
Case study: Members of the Polish men’s volleyball national team; 19
VI – Lublin, Sesja naukowa „Świętość jest dostępna dla każdego człowieka” z okazji 10. rocznicy beatyfikacji bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego,
organizator – Katolicki Uniwersytet Lubelski JPII, referat: Działalność
wydawnicza bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego i jej znaczenie społeczne.
Ks. dr hab. Jarosław BABIŃSKI: 11 IV – Warszawa, IV Konferencja: Ból i cierpienie – ognisko światła i ciemności, organizator – UKSW
w Warszawie, referat Cierpienie i jego sens w perspektywie filozofii i wiary;
24-25 IV – Pelplin, Pelpliński Areopag: Religijność Pomorza, Biblioteka
Diecezjalna w Pelplinie (Kierownik konferencji).
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Ks. prof. dr hab. Roman BARTNICKI: 7 III – Warszawa, Konferencja Naukowa „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię”, organizator –
Instytut Nauk Biblijnych Wydziału Teologicznego UKSW, referat Grzech
człowieka i miłosierdzie Boga w historii zbawienia; 18 V – Warszawa,
Międzynarodowa Konferencja dla uczczenia Kanonizacji Jana Pawła II i 95.
Rocznicy urodzin Św. Jana Pawła II, organizator – Wydział Teologiczny
UKSW referat Jan Paweł II a Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
(doktorat honoris causa)
O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz BARTOSIK OFMConv: 19 IV –
Harmęże k/Oświęcimia, XIV Dni Kolbiańskie: „Wezwani, aby rozświetlić
ciemności”, organizator – Centrum św. Maksymiliana w Harmężach k/
Oświęcimia, referat Maryja – Gwiazda Zaranna zwiastująca świt Zmartwychwstania; 7 V – Warszawa, Cykl Wykładów Mariologicznych „Oto
Matka Twoja”, organizator – Sanktuarium Matki Bożej Żółkiewskiej, Królowej Różańca Świętego OO. Dominikanów Warszawa-Służew, wykład:
Rola Maryi w historii Polski; 14 V – Warszawa, Kongregacja Księży
Dziekanów i Księży Wicedziekanów, organizator – Kuria Metropolitalna
Warszawska, wykład W jaki sposób kult maryjny może przyczynić się do
zdynamizowania życia parafii? Doświadczenie peregrynacji jako szansa
duszpasterska; 19 V – Nitra (Słowacja), Międzynarodowa Konferencja
Naukowa „Przesłanie Jana Pawła II dla Europy Środkowej” (koordynator), organizatorzy – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Filozoficka
Fakulta. Katedra Náboženských Štuií (Słowacja), Uniwersytet Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wydział Teologiczny, Ambasada
Rzeczypospolitej Polskiej w Słowacji, Biskupstwo Rzymskokatolickie
w Nitrze, Univerzitné Pastoračne Centrum Pavla Straussa v Nitre, referat
Mariologia św. Jana Pawła II (Mariológia Jána Pavla II).
Ks. dr Rafał BEDNARCZYK: 3 III – Płock, wykład otwarty Prawa
i obowiązki rodziny w nauczaniu kard. Stefana Wyszyńskiego, organizator – Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Płocku; 14
V – Warszawa, Konferencja naukowa „Wychowanie w cyberprzestrzeni”
(koordynator), organizator Katedra Katechetyki Materialnej na Wydziale
Teologicznym UKSW, wystąpienie w panelu: Jak wykorzystać narzędzia cyfrowe w procesie wychowania? Formacja nauczycieli; 19 V – Płock, wykład
otwarty Troska o dobro rodziny w nauczaniu kard. Stefana Wyszyńskiego,
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organizator – Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział
w Płocku.
Ks. prof. dr hab. Ignacy BOKWA: 13 V – Warszawa, Szkoła Cnót
Obywatelskich Uniwersytet Otwarty UKSW, organizator – par. p.w. Świętego Krzyża w Warszawie, wykład Społeczeństwo obywatelskie; 23 V –
Kielce, Ogólnopolskie Sympozjum „Teologia dzisiaj”, organizator – Wyższe
Seminarium Duchowne w Kielcach i Polskie Towarzystwo Teologiczne,
Oddział w Kielcach, wykład Ponowoczesność jako wyzwanie dla teologii
dzisiaj; 7 VI – Jedlnia (diec. radomska), Sympozjum w hołdzie św. Janowi
Pawłowi II w dziesiątą rocznicę śmierci i pierwszą rocznice kanonizacji,
organizator – par. pw. św. Mikołaja w Jedlni, wykład „Przyszłość świata
idzie przez rodzinę” – Jan Paweł II o miłości, małżeństwie i rodzicielstwie.
Ks. prof. dr hab. Waldemar CHROSTOWSKI: 10 I – Warszawa,
Studium Dominicanum. Szkoła Filozofii i Teologii im. Jacka Woronieckiego OP, wykłady Antropologia biblijna na podstawie Rdz 1,1 – 2,4a
oraz Antropologia biblijna na podstawie Rdz 2,4b-24; 12 I – Warszawa,
Konferencje biblijne „Chrystologia Starego Testamentu”, organizator –
par. pw. Zwiastowania Pańskiego w Warszawie, wykład 4. Ofiarowanie
Izaaka (Rdz 22); 15 I – Warszawa, par. pw. św. Jakuba, zebranie dekanalne
kapłanów dekanatu Warszawa-Ochota, konferencja Rok Świętego Jana
Pawła II; 16 II – Warszawa, Konferencje biblijne „Chrystologia Starego
Testamentu”, organizator – par. pw. Zwiastowania Pańskiego w Warszawie, wykład 5 Znak miedzianego węża (Lb 21,4-9): starotestamentowa
zapowiedź Krzyża; 26 II – Gdynia, Gdańskie Archidiecezjalne Kolegium
Teologiczne i Instytut Kultury Chrześcijańskiej, cykl wykładów „Geneza
i natura Septuaginty” – wykład 1. Pod murami Aleksandrii Bóg przemówił
po grecku, wykład 2. Septuaginta jako Biblia Grecka, wykład 3. Miejsce
Septuaginty w judaizmie i chrześcijaństwie; 2 III – Warszawa, Dom Parafialny Sanktuarium św. Andrzeja Boboli, Duszpasterstwo „40+”, wykład
Kościół a Żydzi i judaizm – dialog, ale jaki?; 6 III – Częstochowa, Dom
Rekolekcyjny św. Barbary, Konferencja Sióstr Pracujących w Dziełach
Charytatywnych „Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Przez
wiarę i chrzest do świadectwa”, wykłady „Godność życia, cierpienia i umierania w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia” – wykład 1. Zarys biografii kard.
Stefana Wyszyńskiego (1901-1981), Prymasa Tysiąclecia, wykład 2 Godność życia, cierpienia i umierania na podstawie wybranych wypowiedzi
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Prymasa Tysiąclecia; 7 III – Warszawa, Studium Dominicanum. Szkoła
Filozofii i Teologii im. Jacka Woronieckiego OP, cykl wykładów „Księgi
historyczne Starego Testamentu” – wykład 1. Geneza i kryteria kanonu
Biblii Hebrajskiej, wykład 2. Geneza i kryteria kanonu Biblii Greckiej,
wykład 3 Zbiór ksiąg historycznych Starego Testramentu: natura i układ
treści; 13 III – Halifax (Anglia), Dom Wspólnoty „Talitha”, Udział w spotkaniu dyskusyjnym „Kościół oczami świata – świat oczami Kościoła”; 16
III – Warszawa, Konferencje biblijne „Chrystologia Starego Testamentu”,
organizator – par. pw. Zwiastowania Pańskiego w Warszawie, wykład 6.
Psalm 22(21): modlitwa konającego Mesjasza; 19 III – Warszawa, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, udział w dyskusji panelowej (oraz prof.
Jacek Bartyzel, prof. Dariusz Gawin, dr Tomasz Terlikowski) wokół książki:
Eric Voegelin, Izrael i Objawienie (Wydawnictwo Teologia Polityczna,
Warszawa 2014); 21 III – Warszawa, Międzynarodowy Kongres Rodziny
„Miłość i życie. Małżeństwo i rodzina w budowaniu cywilizacji miłości”,
organizator – Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie,
referat „Patrz, kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Wybieraj” (Pwt 30,15.19); 28 III – Lubań Śląski, Dom Generalny
Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty, Sympozjum związane z IV Rokiem
Nowenny przed Jubileuszem 700-lecia klasztoru w Lubaniu, konferencja
Charyzmat pokuty – wynagradzania drogą do jedności z Bogiem – perspektywa biblijna; 13 IV – Warszawa (Tarchomin), Wyższe Seminarium
Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej, prelekcja Wileńszczyzna – ziemia
i ludzie; 14 IV – Warszawa, Międzynarodowa konferencja „Hermeneutyka chrześcijańskiej lektury Starego Testamentu”, organizator – Wydział
Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, referat
Chrystologiczny dynamizm wybrania Izraela jako klucz do hermeneutyki
Starego Testamentu; 18 IV – Warszawa, par. pw. św. Jakuba, Spotkanie
z alumnami III roku Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego
„Kapłaństwo – dar i tajemnica”; 20 IV Warszawa, Konferencje biblijne
„Chrystologia Starego Testamentu”, organizator – par. pw. Zwiastowania
Pańskiego w Warszawie, wykład 7. Wizja ożywienia wyschniętych kości
(Ez 37,1-12); 11 V – Warszawa, Dom Parafialny Sanktuarium św. Andrzeja
Boboli, Duszpasterstwo „40+”, wykład Izrael jako lud Bożego wybrania
w perspektywie chrześcijańskiej; 18 V – Warszawa, Konferencje biblijne
„Chrystologia Starego Testamentu”, organizator – par. pw. Zwiastowania
Pańskiego w Warszawie, wykład 8. Księga Hioba – sens cierpienia niewinnych; 19 V – Warszawa, IX Konferencja Naukowa z cyklu „Interpretacja
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Pisma Świętego w Kościele” – „Księga Amosa orędzie, interpretacja, recepcja” (koordynator), organizator – Instytut Nauk Biblijnych WT UKSW,
referat Tło historyczne i społeczne nauczania proroka Amosa; 20 V – Warszawa, par. pw. św. Jakuba, Zebranie dekanalne kapłanów dekanatu Warszawa-Ochota, konferencja Uważajcie na samych siebie i na całą trzodę
(…) abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią”
(Dz 20,28); 23 V – Toruń, Toruńskie Dni Dialogu „Rodzina”, organizator – Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej, referat Rozporządzenia rodzinne
w starotestamentowym Kodeksie Świętości (Kpł 17-26).
Dr hab. Piotr DRZEWIECKI: 13-15 IV – Warszawa, I spotkanie
z cyklu Zostań filmoznawcą pt. „Kino polskie i węgierskie. Historia równoległa” (koordynator), organizator – Katedra Edukacji Medialnej i Języka
Mediów UKSW w Warszawie.
Ks. prof. dr hab. Stanisław DZIEKOŃSKI: 12 VI – Warszawa, Konferencja Kościół a wychowanie (koordynator), organizator – Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; 22 VI – Ostrołęka, III
konferencja otwierająca nową perspektywę finansową w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 20142020, organizatorzy – Zarząd Województwa Mazowieckiego, Mazowiecka
Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Miasto Ostrołęka, Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, referat Nowoczesny Uniwersytet XXI w. na Mazowszu.
Ks. prof. UKSW dr hab. Leonard FIC: 21 – 22 IV – Kijów (Ukraina),
udział w konferencji międzynarodowej „Ukrainian Reconciliation Projects
and the Future of Europe”; 04. 25 IV – Ląd n. Wartą, II Międzynarodowe
Lądzkie Sympozjum Pedagogiczne „Duchowość w pedagogice – pedagogika duchowości”, organizatorzy – Wyższe Seminarium Duchowne
Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie, Wydział Nauk Pedagogicznych
UKSW w Warszawie, Wydział Pedagogiki Religii i Edukacji Kościelnej
Katolickiego Uniwersytetu Eichstätt-Ingolstadt (Niemcy), referat: Wychowanie w hinduizmie; 17-20 VI – Gdynia, IV Międzynarodowy Kongres
Religioznawczy, organizator – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni,
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, głos w dyskusji Modele
zachodniej recepcji buddyzmu w okresie przedsoborowym.
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Ks dr Zbigniew GROCHOWSKI: 7 III – Warszawa, Konferencja Naukowa „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię”, organizator – Instytut Nauk
Biblijnych Wydziału Teologicznego UKSW, referat Nawrócenie św. Piotra
w Czwartej Ewangelii (J 21,1-19). Rehabilitacja ucznia po trzykrotnym
zaparciu się Mistrza.
Ks. prof. UKSW dr hab. Józef GRZYWACZEWSKI: 7 V – Warszawa, Sympozjum patrologiczne „Nicetas z Remezjany. Wiara-Liturgia-Życie”, organizator – Katedra Teologii Patrystycznej i Katedra Historii
Kościoła WT UKSW, referat Związki Paulina z Noli z Nicetasem z Remezjany; 11-13 V – Ateny (Grecja), seria 8 wykładów na Uniwersytecie
w Atenach, tematy wykładów The Church as the School of the Logos oraz
The idea of the three Testaments according to Clement of Alexandrii.
Ks. prof. UKSW dr hab. Witold KAWECKI: 11 III – Lublin, LVII
Tydzień Filozoficzny KUL „Antropologia na rozdrożu” – Drogi i bezdroża
współczesnej kultury, organizatorzy – Koło Filozoficzne Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Koło Naukowe Filozofii
Przyrody i Nauk Przyrodniczych, Koło Naukowe Studentów Kulturoznawstwa oraz Koło Naukowe Studentów Retoryki Stosowanej, referat Próba
diagnozy współczesnej kultury oraz udział w dyskusji panelowej Europejskie Multi-Kulti – droga czy bezdroże kultury?; 14 III – Wrocław, Laboratorium Miłości, organizatorzy – Duszpasterstwo Akademickie Redemptor,
Organizacja Studencka DONUM, Politechnika Wrocławska, referat Duchowość samotności oraz udział w dyskusji panelowej Samotność – wybór czy
konieczność?; 26 III – Warszawa, Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Manipulacja-media-Kościół”, organizator – Sekcja Naukowo-Badawcza
Koła Naukowego Studentów Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa
WT UKSW w Warszawie, respondent w panelu Stereotypy medialne dotyczące Kościoła; 16 V – Warszawa, Szkoła Liderów Nowej Ewangelizacji,
organizator – Wydział Teologiczny Świętego Jana Chrzciciela w Warszawie, wykład Kultura i sztuka w służbie ewangelizacji; 13 VI – Warszawa,
„Laboratorium Wiary”, organizator – Wydział Teologiczny Świętego Jana
Chrzciciela w Warszawie, wykład Ewangelizacja poprzez sztukę na przykładzie Caravaggia; 19 VI – Warszawa, Prezentacja książki – W. Kawęcki,
„Vademecum kultury politycznej. Personalistyczna koncepcja kultury”
i udział w panelu dyskusyjnym Czy Kościół może się mieszać do polityki?,
organizator – Sekretariat Konferencji Episkopat Polski; 23 VI – Warszawa,
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udział w dyskusji panelowej W drodze do ponownego spotkania – czy nowy
dialog religii i sztuki jest możliwy? w ramach projektu „Diagnoza Kultury”,
organizator – Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie.
Ks. prof. UKSW dr hab. Krzysztof KIETLIŃSKI: 14 IV – Warszawa, referat Religijne determinanty działalności gospodarczej, organizator – par. pw. Ofiarowania Pańskiego w Warszawie; 7 V – Warszawa,
referat Chrześcijańska wizja konsumpcji, Res Sacra Miser w Warszawie;
23 IV – Lublin, Ogólnopolska konferencja „Humanistyka cyfrowa wobec
humanistyki słowa”, organizatorzy – Instytut Kulturoznawstwa KUL JPII
oraz Roczniki Kulturoznawcze KUL JPII, konferencja Religijny logos
a granice postępu technicznego; 22 V – Białystok, Konferencja „Nauka
i biznes w społeczeństwie i gospodarce ryzyka”, organizator – Wyższa
Szkoła Menedżerska Białystok i Podlaski Klub Biznesu, konferencja Zarządzanie samym sobą w czasie według reguł: św. Benedykta, św. Augustyna
i św. Franciszka; 29 V – Warszawa, udział w konferencji „Zrównoważony rozwój w perspektywie katolickiej nauki społecznej”, organizator –
Centrum Myśli Jana Pawła II; 14-16 VI – Warszawa, udział w Zjeździe
Stowarzyszenia Teologów Moralistów, temat „Teologia moralna wobec
ekologicznej perspektywy ochrony środowiska”.
Ks. prof. UKSW dr hab. Wojciech KLUJ OMI: 10-11 I – Lubań,
Studia podyplomowe dla Straży Granicznej, organizator – Ośrodek Szkoleń
Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, referaty (1.) Zarys historyczny kształtowania się państw w regionie Azji Centralnej, (2.) Aktualna
sytuacja społeczno-polityczna i gospodarcza w Azji Centralnej; (3.) Mapa
religijna regionu Azji Centralnej; 14 I - Warszawa, Centrum Formacji
Misyjnej, referat Wybrane problemy przekładu tekstów religijnych; 16 I Warszawa, Sympozjum XV dzień islamu w Kościele katolickim w Polsce
zorganizowane przez Komitet ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi
Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego Konferencji Episkopatu Polski, Radę
Wspólną Katolików i Muzułmanów, Instytut Dialogu Kultury i Religii WT
UKSW oraz Akcję Katolicką Diecezji Warszawsko-Praskiej (koordynator);
17 II – Warszawa, Spotkanie krajowej Rady Misyjnej w Centrum Formacji
Misyjnej, referat Kościół III tysiąclecia wspólnotą z odnowionym zapałem
misyjnym; 2 III – Warszawa, Międzynarodowe Forum Kobiet, prezentacja
Zmartwychwstanie w różnych kulturach; 12 III – Warszawa, kościół Res
Sacra Miser, referat Współczesne problemy misyjne w ramach Akademii
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Formacji Chrześcijańskiej; 15 III – Łuck (Ukraina), hotel „Ukraina”, referat Śladami ojca Beyzyma w ramach cyklu wykładów „Świadkowie Bożej
miłości”, organizatorzy – diecezja łucka, Uniwersytet Otwarty UKSW,
Stowarzyszenie Lekarzy Polskiego Pochodzenia na Wołyniu, Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie i Fundacja Polska Raula Follereau; 13-15
IV – Kielce-Miechów, rejonowe spotkania księży diecezji kieleckiej, referat
Nawrócenie duszpasterskie – w 50-lecie „Ad gentes”; 15 V – Warszawa,
Debata teologiczna „Abraham i Mesjasz” – organizatorzy Ambasada Republiki Iraku w Polsce, Instytut Dialogu Kultury i Religii WT UKSW, Komitet
ds. Dialogu Religijnego Konferencji Episkopatu Polski oraz Instytut Dialogu
Międzyreligijnego w Najaf (Irak) UKSW, głos Postać Abrahama w perspektywie chrześcijańskiej; 22 V – Warszawa, Obchody Dnia Modlitwy za
Kościół w Chinach zorganizowany przez Stowarzyszenie Sinicum kościół
sióstr wizytek, prelekcja Czy polityka chińska stanowi większe wyzwanie
dla wiary chrześcijańskiej niż kultura? 12 VI – Warszawa, Konferencja
naukowa „Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału” z okazji IV Krajowego Kongresu Misyjnego, organizator; 20 VI – Gdynia, IV Międzynarodowy Kongres Religioznawczy, organizatorzy – Polskie Towarzystwo
Religioznawcze i Akademia Marynarki Wojennej, referat Uwarunkowania
wyboru słowa określającego Boga w języku mieszkańców Madagaskaru.
Ks. prof. dr hab. Marian KOWALCZYK SAC: 22 IV – Poznań,
Ogólnopolskie sympozjum „Współczesne zagrożenia wiary”, organizator –
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, referat
Zagrożenia wiary w dobie nowego ateizmu oraz przewodniczenie jednej
z sesji; 25-26 IV – Częstochowa, Ogólnopolskie Sympozjum Czcicieli
Bożego Miłosierdzia „Pallotyńska szkoła Miłosierdzia Bożego. Historia,
teraźniejszość i przyszłość”, referat Na nowo odczytana encyklika o Bożym
Miłosierdziu; 21-22 V – Ołtarzew, Międzynarodowe Sympozjum Teologiczne „Czystość serca” (koordynator), organizator – Centrum Teologii
Apostolstwa i Wyższe Seminarium Duchowne w Ołtarzewie, referat Eschatyczne oczyszczenie serca oraz przewodniczenie jednej z sesji.
Ks. prof. UKSW dr hab. Janusz KRĘCIDŁO MS: 30-31 I - Wilno
(Litwa), wykład Męka i śmierć Chrystusa w narracjach Ewangelii kanonicznych w Instytucie Teologicznym w Wilnie (10 godz.); 21 II – Warszawa
(Rembertów), wykład Biblijny wzór bycia uczniem Jezusa dla juniorystek
sióstr obliczanek; 26 II – Warszawa, Cykl Wykładów Mariologicznych
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„Oto Matka Twoja”, organizator – Sanktuarium Matki Bożej Żółkiewskiej,
Królowej Różańca Świętego OO. Dominikanów Warszawa-Służew, wykład
Wiara Maryi na podstawie hymnu Magnificat; 7 III – Warszawa, Konferencja Naukowa „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię” (koordynator),
organizator – Instytut Nauk Biblijnych Wydziału Teologicznego UKSW,
prowadzenie pierwszej sesji tej konferencji i dyskusji panelowej; 25 III –
Niepokalanów, Centrum Studiów Mariologicznych Kolbianum – Niepokalanów, wykład Starotestamentowe proroctwa, symbole i figury maryjne
dla doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych (4 godz.); 27-28
III – Wilno (Litwa), wykład Zmartwychwstanie Chrystusa w narracjach
czterech Ewangelii w Instytucie Teologicznym w Wilnie (10 godz.); 22
IV – Gdynia, Gdańskie Archidiecezjalne Kolegium Teologiczne w Gdyni,
wykład Biblijny paradygmat wiary dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego
Wieku; 23 IV – Gdynia, Gdańskie Archidiecezjalne Kolegium Teologiczne
w Gdyni, Studia podyplomowe dla księży, wykład Koncepcja honoru rodziny Jezusa w Mk (6 godz.); 13 V – Gdynia, Gdańskie Archidiecezjalne
Kolegium Teologiczne w Gdyni, wykład Hymn Magnificat i jego interpretacja dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku; 14 V – Gdynia, Gdańskie
Archidiecezjalne Kolegium Teologiczne w Gdyni, Studia podyplomowe
dla księży, wykład Test boskiej tożsamości Jezusa (Mt 4,1-11) (6 godz.); 17
V – Warszawa (Rembertów), wykład Hymn Magnificat jako inspiracja
rozwoju duchowego dla osób konsekrowanych dla przełożonych zgromadzenia sióstr obliczanek.
Ks. prof. dr hab. Jerzy LEWANDOWSKI: 11 IV – Paryż, Conference
Internationale “Il est Seigneur et il donne la vie”, L’edification de l’homme
interieur, dans le cadre du cycle „Le sens de la vie selon les chretiens”, du
College des Bernardins, referat Espoir et la priere que la langage de la
foi selon Benoit XVI; 4 VI – Paryż, Conferance Internationale “L’home
a l’image de Dieu, comment l’entendre”, dans le cadre des „Jeudis theologie” du College des Bernardins, referat Esperons que la basa de l’existence
humaine selon le Pape Benedict XVI.
Ks. dr hab. Waldemar LINKE CP: 7 III – Warszawa, Konferencja
Naukowa „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię”, organizator – Instytut
Nauk Biblijnych Wydziału Teologicznego UKSW, referat Kto pierwszy
głosił nawrócenie (Mt 3,2 i 4,17).
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Prof. UKSW dr hab. Grzegorz ŁĘCICKI: 13 VI – Warszawa, wykład
dla samorządowców bielańskich, organizator – Uniwersytet Kardynała
Stefana Wyszyńskiego, wykład: Komunikacja w małżeństwie i rodzinie.
Ks. prof. UKSW dr hab. Leon NIEŚCIOR: 7 V – Warszawa, Sympozjum patrologiczne „Nicetas z Remezjany. Wiara-Liturgia-Życie” (koordynator), organizator – Katedra Teologii Patrystycznej i Katedra Historii
Kościoła WT UKSW.
Ks. dr Mirosław MEJZNER: 19-22 II – Jena (Niemcy), Wissenschaftliche Tagung: Methodius von Olympus: Forschungsstand und –perspektiven,
Friedrich-Schiller-Universität Jena (Niemcy), wykład Millenarist or anti-millenarist? From Symposium to De resurrectione: a functional character
of millenarism of Methodius of Olympus; 7 V – Warszawa, Sympozjum
patrologiczne „Nicetas z Remezjany. Wiara-Liturgia-Życie” (koordynator),
organizator – Katedra Teologii Patrystycznej i Katedra Historii Kościoła
WT UKSW, wykład Katecheza „De Spiritu Sancto” w świetle pneumatologii Soboru Konstantynopolitańskiego I ; 23-24 IV – Poprad (Słowacja),
VIII Międzynarodowa Konferencja: Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre
dnešný svet „1989 a 25 rokov po...”, organizator – Katolícka Univerzita v
Ružomberku. Pedagogická Fakulta, wykład: Gwarancja wolności religijnej
jako probierz praworządności państwa w nauczaniu Jana Pawła II; 21-22
V – Ołtarzew, Międzynarodowe Sympozjum Teologiczne „Czystość serca”
(koordynator), organizatorzy – Centrum Teologii Apostolstwa i Wyższe
Seminarium Duchowne w Ołtarzewie, referat Bóg i serce w wybranych
pismach wczesnochrześcijańskich.
Ks. prof. dr hab. Franciszek MICKIEWICZ SAC: 21-22 V – Ołtarzew, Międzynarodowe Sympozjum Teologiczne „Czystość serca”, organizatorzy – Centrum Teologii Apostolstwa i Wyższe Seminarium Duchowne
w Ołtarzewie, referat Błogosławieni czystego serca… (Mt 5,8).
Ks. prof. dr hab. Kazimierz MISIASZEK SDB: 11 IV – Starogard Gdański, Konferencja popularnonaukowa „Wychowywać pełnego
człowieka”, organizatorzy – Pomorska Szkoła Wyższa i Zespół Szkół
Katolickich w Starogardzie Gdańskim, referat Czy dzisiejszy uczeń dojrzewa w szkole?; 21 IV – Warszawa, Ogólnopolska konferencja naukowa:
„200-lecie urodzin św. Jana Bosko-Salezjanie wobec współczesnych wyzwań” (koordynator), organizatorzy – Wydział Nauk Pedagogicznych oraz
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Instytut Teologii Praktycznej w Wydziale Teologicznym UKSW Warszawa,
wykład Salezjanie w poszukiwaniu odpowiedzi na współczesne wyzwania
w Polsce; 14 V – Warszawa, Konferencja naukowa „Wychowanie w cyberprzestrzeni”, organizator – Katedra Katechetyki Materialnej WT UKSW,
referat Czy wychowanie jest jeszcze dziś możliwe? O kondycji wychowania
dziś;. 16 V – Gietrzwałd, Sesja naukowa zorganizowana przez Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego, wykład: Główne założenia systemu
prewencyjnego św. Jana Bosko.
Ks. dr Dariusz PATER: 17-18 I – Kraków, Sympozjum „Ból i cierpienie”, organizatorzy Katedra Historii Medycyny UJ CM, Sekcja Historyczna Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJ CM, Towarzystwo Lekarskie Krakowskie, Stowarzyszenie Absolwentów Wydziałów Medycznych
UJ, Krakowskie Towarzystwo Miłośników Historii Medycyny, Polskie
Towarzystwo Badania Bólu, referat Pogarda dla starości?; 26 I - Warszawa, Konferencja z okazji Ogólnopolskiego Dnia Transplantacji zorganizowana przez Departament Polityki Społecznej i Zdrowotnej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, referat
Transplantacja narządów we współczesnej nauce Kościoła katolickiego;
11 IV – Warszawa, IV Konferencja dla służby zdrowia „Ból i cierpienie –
ognisko światła i ciemności” organizatorzy – Okręgowa Izba Lekarska
w Warszawie, Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie, Stowarzyszenie Absolwentów Wydziałów Medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich Koło Ziemi Radomskiej,
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof.
Franciszka Czubalskiego w Przysusze, Szkoła Główna Służba Pożarniczej
w Warszawie, Okręgowe WOPR w Radomiu, referat Sztuka cierpienia-sztuka umierania; 6 V – Biała Podlaska, IX Konferencja naukowa ,,Pedagogiczna aksjologia w świetle nauczania św. Jana Pawła II”, organizator
Zakład Pedagogiki Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej, referat Wartość życia osób w podeszłym wieku w świetle
nauczania Jana Pawła II; 9 V – Warszawa, Seminarium „Duchowość” dla
osób żyjących z HIV/AIDS i ich bliskich, organizator – Fundacja Studio
Psychologii Zdrowia w ramach projektu ,,Razem plus” współfinansowanego przez Miasto Stołeczne Warszawa, (6 godz.); 15-17 V – Wrocław,
Sesja formacyjno-szkoleniowa dla sióstr zakonnych z Sekcji medyczno-psychologicznej działającej przy Konferencji Wyższych Przełożonych
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Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych, wykłady Różne oblicza dobra i Sztuka
cierpienia-sztuka umierania.
Dr hab. Monika PRZYBYSZ: 23 III – Warszawa, II Sympozjum
w ramach cyklu „Rodzina się liczy”, organizator „Stowarzyszenie Absolwentów Dzieło”, referat Medialne stereotypy rodziny; 26 III – Warszawa,
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Manipulacja-media-Kościół”, organizator – Sekcja Naukowo-Badawcza Koła Naukowego Studentów Instytutu
Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa WT UKSW w Warszawie, referat
Infoewangelizacja w 140 znakach – komunikacja Dobrej Nowiny w serwisie
społecznościowym Twitter wobec medialnych manipulacji.
Dr Aneta Rayzacher-Majewska: marzec – Warszawa, koordynator
projektów „Racjonalnie o wierze” i „Na skrzydłach wiary i rozumu” realizowanych przez Koło Naukowe Katechetyków UKSW we współpracy
z Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych; 26 III – Warszawa,
konferencja „Manipulacja-media-Kościół”, panel: „Stereotypy medialne nt.
Kościoła”, wystąpienie Stereotypy medialne na temat szkolnego nauczania
religii katolickiej; 14 V – Warszawa – Konferencja naukowa „Wychowanie w cyberprzestrzeni”, organizator Katedra Katechetyki Materialnej na
Wydziale Teologicznym UKSW, wystąpienie w panelu: „Jak wykorzystać
narzędzia cyfrowe w procesie wychowania?” – Propozycja dla dzieci i młodzieży; 12 VI – Warszawa, organizator konferencji w ramach projektu
„Racjonalnie o wierze”; 13 VI – Warszawa, IV Krajowy Kongres Misyjny –
konferencja naukowa „Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału”, panel:
Rola katechezy w kształtowaniu świadomości misyjnej katechizowanych.
Co katecheta może uczynić dla animacji misyjnej?
Ks. prof. dr hab. Jarosław RÓŻAŃSKI: 28 II – Siedlce, Spotkaniu formacyjnym „Aktualność misji ad gentes”, organizator – Wyższe
Seminarium Duchowne w Siedlcach, referat „Radość Ewangelii źródłem
misyjnego zapału”. Świat współczesny miejscem misyjnego posłania”; 31
III-1 IV – Ołomuniec (Czechy), Międzynarodowa konferencja „Religion
and Common Good”, organizator – Institute for Intercultural, Interreligious and Ecumenical Research and Dialogue (Sts. Cyril and Methodius
Faculty of Theology, Palacký University Olomouc), referat Kirdi Traditional Religion and the Common Good; 11-13 VI – Toronto (Canada), 73rd
Annual Conference of the Polish Institute of Arts & Science of America,

[37]

KRONIKA WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO

259

co-sponsored by the Munk School of Global Affairs and the University
of Toronto In Cooperation with the Canadian Polish Research institute,
referat The Role of the Oblate Missionaries from the Assumption Province
in the Socio-Religious Integration of Poles in Canada; 17-18 VI – Kielce,
Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Łaska – tajemnica – doświadczenie”, organizatorzy – Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II, Katedra Literatury Realizmu i Naturalizmu,
KUL JPII, Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach, referat Nawrócenie
jako cel misji „ad gentes”.
ks. dr Krzysztof SIWEK: 7 III – Warszawa, Konferencja Naukowa
„Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię”, organizator – Instytut Nauk Biblijnych Wydziału Teologicznego UKSW, referat „Gdy go ujrzą wielki
przestrach ich ogarnie” (Mdr 5, 2). W poszukiwaniu dróg nawrócenia
według Mdr 5, 1-9.
Ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz STĘPIEŃ: 31 I – Warszawa, Konferencja ogólnokrajowa „Doctor angelicus. Święty Tomasz o aniołach”,
organizator – Instytut Tomistyczny w Warszawie, referat Metafizyczna
niematerialność aniołów – rewolucja św. Tomasza; 30 V – Wrocław,
Konferencja ogólnopolska „Rola nauk humanistycznych i społecznych we
współczesnej cywilizacji: stan, diagnoza, rozwiązania”, organizatorzy –
Porozumienie Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych, Szkoła
Wyższa Psychologii Społecznej, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Wrocławski,
Krajowa Reprezentacja Doktorantów, referat Mistyczne inspiracje narodzin
nowożytnej nauki; 13 VI – Warszawa, Konferencja „Racjonalnie o wierze”,
organizator – Koło Naukowe Katechetyków WT UKSW, referat Wiara
kontra nauka. O niektórych mitach związanych z usuwaniem światopoglądu
religijnego przez naukowy.
Ks. dr hab. Tomasz WIELEBSKI: 27 IV – Bratysława (Słowacja),
Sympozjum Farnosť – miesto pastoračného plánovania, organizatorzy –
Teologicka Fakulta Trnavskiej Univerzity, Specjalizacja Teologii Pastoralnej WT UKSW, referat Pastoračné plánovanie v Poľsku. Teória a prax
/ Programowanie duszpasterski w Polsce. Między teorią a praktyką; 22
V – Warszawa, II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa
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Utrata i żałoba – teoria i praktyka – aspekt medyczny-psychologiczny-duchowy, organizatorzy – Katedra Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych
WT UKSW, Fundacja „By dalej iść” dla rodzin po stracie dziecka, referat
Duszpasterskie towarzyszenie osobom w żałobie.
Ks. prof. dr hab. Józef ZABIELSKI: 25 III – Białystok, udział w Konferencji nt. „Prawne, medyczne i etyczne aspekty ochrony ludzkiego życia i rodziny”, organizator – Katedra Teologii Katolickiej Uniwersytetu
w Białymstoku; 23 IV – Białystok, udział w Konferencji „Możliwości
odmowy wydania produktu leczniczego z apteki. Aspekty prawno-medyczne”, organizator – Oddział Podlaski Katolickiego Stowarzyszenia
Lekarzy Polskich; 23-26 IV – Białystok, X Międzynarodowa Konferencja
Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć – pamięci Elisabeth Kübler-Ross”, organizator – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, referat
Śmierć i żałoba jako moralno-kulturowe wyzwanie współczesności; 12
V – Warszawa, Konferencja Naukowa „Kościół a geniusz kobiety. Oblicza
chrześcijańskiego feminizmu”, organizator – Koło naukowe moralistów
UKSW; 16 V – Białystok, udział w Konferencji nt. „Psychologia a formacja
ludzka – zadania, wyzwania, pespektywy”, organizator – Katedra Teologii
Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku 14-16 VI Warszawa, Zjazd Stowarzyszenia Teologów Moralistów „Teologia moralna wobec ekologicznej
perspektywy ochrony środowiska”.

