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I. WYDARZENIA NAUKOWE NA WYDZIALE
TEOLOGICZNYM
1. Dnia 1 października Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, Instytut
Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Instytut Dialogu Kultury i Religii
WT UKSW zorganizowały na UKSW dwie (cykliczne) konferencje naukowe
(połączone) pod tytułem: „Bilad as-Sudan. Dziedzictwo przeszłości” oraz
„Sudan – archeologia i historia”. W ramach konferencji „Bilad as Sudan:
dziedzictwo przeszłości” zostały wygłoszone następujące referaty: prof. US
dr hab. Karol PIASECKI, Przemiany struktury antropologicznej ludności
strefy Sudanu; Krzysztof Edward RAK (UJ), Bogusław FRANCZYK,
Studium porównawcze osadnictwa w falezie Bandiagara, na tle podobnych
założeń z innych rejonów świata; Adrian CHLEBOWSKI (UAM), Zarys
historii badań archeologicznych i rozwoju metod badawczych w Kordofanie
Północnym; prof. UW dr hab. Maciej ZĄBEK, Znaczenie kartek pocztowych
jako źródła w badaniach afrykanistycznych, Sabina BARKONIECKA
(UW), Historyczne uwarunkowania niepokojów religijnych w północnej
Nigerii; Michał ZABEK (UW), Obrona przed wchłonięciem – zarys historii
Gambii; dr Magdalena BRZEZIŃSKA (UW), Do Europy przez plażę. Relacje z białymi turystkami jako strategia migracyjna Afrykanów (Gambia,
Senegal, Gwinea Bissau); Radosław STRYJEWSKI (UW), Afrykańskie
pamięci – dziedzictwo przeszłości w rozmowach z imigrantami senegalskimi
w Europie; Edyta M. ŁUBIŃSKA (UJ), Ekspansji Arabów na tereny Zande;
ks. prof. dr hab. Jarosław RÓŻAŃSKI OMI (UKSW), Figuil – zarys dziejów
miasta i centralnej misji polskich oblatów Maryi Niepokalanej w północnym
Kamerunie; prof. dr hab. Ryszard VORBRICH (UAM) Bierny beneficjent
versus lokalny partner projektów rozwojowych w Afryce.
W ramach drugiej konferencji „Sudan – archeologia i historia” wygłoszone zostały następujące referaty: dr Piotr MALIŃSKI (US), dr Mohamed
KHIDIR KHALIL (Nubian Language Society, Chartum), dr Elmontser
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ELMOUBARK (UAM), Starożytne zabytki, polityka i archeologia w Sudanie; prof. dr hab. Karol PIASECKI (US), dr Mateusz WIERCIŃSKI
(UJK Kielce), Ewolucja sztuki naskalnej na przykładzie petroglifów wyspy
Saffi; Adrian CHLEBOWSKI (UAM), Kordofan Północny w perspektywie
badań archeologicznych. Ocena potencjału badawczego; Katarzyna MICH
(UKSW), Znaczenie świątyni chrześcijańskiej w świetle osadnictwa w Makurii; prof. dr hab. Karol PIASECKI (US), Łukasz Maurycy STANASZEK
(PMA Warszawa), Robert MAHLER (UW), Badania antropologiczne
w rejonie IV katarakty; prof. dr hab. Jan MILEWSKI, Lotnicy polscy w Sudanie (1940-1943); Nagmeldin KARAMALLA-GAIBALLA, Rola społeczności międzynawowej w konflikcie w Darfurze; ks. prof. dr hab. Jarosław
RÓŻAŃSKI OMI (UKSW), Niloci z Sudanu Południowego; prof. UW
dr hab. Maciej ZĄBEK, Z dziejów islamizacji południa Sudanu (1839-2011);
Jędrzej CZEREP (UKSW), Wpływ kultury politycznej Sudanu na Sudan
Południowy; Marta DOMOCHKO (Uniwersytet Ivana Franko, Lwów),
Implementation of foreign policy priorities of South Sudan in cooperation
with the European Union.
2. W dniu 7 października w Auli Muzycznej UKSW odbyła się Konferencja naukowa „Mowa nienawiści w sieci. Hejting i trolling w komunikacji społecznej w internecie” zorganizowana przez Koło Naukowe Public
Relations w Social Media oraz Katedrę Public Relations i Komunikacji
Marketingowej. Jej otwarcia dokonał dziekan Wydziału Teologicznego
UKSW, ks. prof. dr hab. Piotr TOMASIK. W zasadniczej części konferencji
wystąpili następujący prelegenci: ks. dr Zenon HANAS (UKSW), Mowa
nienawiści w internecie jako akt komunikacyjny. Istota zjawiska i typologia; dr Victor KHROUL (Uniwersytet im. Łomonosowa w Moskwie),
Internet communication on religion in Russia: hate speech as a media
effect. Case Jehovah’s Witnesses; ks. prof. UKSW dr hab. Józef KLOCH,
Kościół hejtowany – problematyka in vitro w internecie; dr Monika
KACZMAREK-ŚLIWIŃSKA (Politechnika Koszalińska), Zarządzanie
komunikacją kryzysową w przestrzeni social media w kontekście zjawiska
hejtingu; prof. dr hab. UKSW Monika PRZYBYSZ, Kampanie społeczne
przeciw trollingowi i hejtingowi w Sieci. Analiza porównawcza; mgr Anna
GONDEK (Uniwersytet Jagielloński), „Mowa nienawiści” a demokracja
2.0. Problematyka hejtingu i trollingu na przykładzie wpisów na skrajnie
prawicowych profilach na Facebooku; mgr Danuta KALINOWSKA (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Mowa nienawiści w Sieci.
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Hejting i trolling w komunikacji społecznej w internecie na przykładzie
portalu Styl.pl; dr Aneta RAYZACHER-MAJEWSKA (UKSW), Hejterzy kontra rzeczywistość – krytyka lekcji religii w Internecie; dr Tomira
CHMIELEWSKA-IGNATOWICZ (UKSW), Dyskusja internautów na
forach wokół prewencyjnych działań dokonanych przez A. Jolie w kontekście wypowiedzi Tomasza Terlikowskiego; dr Barbara KOC-KOZŁOWIEC (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie), Komunikowanie
nienawiści w globalnej sieci na przykładzie wpisów zamieszczonych na
stronie megahejt.pl; mgr Piotr WAJS (Uniwersytet Opolski), Zjawisko hejtingu i trollingu na @ponfitex_ pl. Analiza tweetów na przykładzie profilu
Papieża Franciszka; mgr Ewa ŁASKARZEWSKA (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Hejt w blogosferze. Analiza przypadków blogów księży
i zakonników; mgr Rafał MAĆKOWIAK (Uniwersytet Łódzki), Hejting
w serwisie społecznościowym YouTube na wybranych przykładach; mgr Mateusz KOT (UKSW), Medialne publikacje jako przyczyna hejtingu wobec
nauczycieli w Internecie na wybranych przykładach; mgr lic. Kinga CYBULSKA (UKSW), „Marka trollowana” – analiza reakcji konsumentów
i marek na negatywne treści na wybranych przykładach fanpage’y; mgr lic.
Marta BRZEZIŃSKA-WALESZCZYK (UKSW), Granica między „beką”
a „hejtem” w Sieci. Próba odpowiedzi na podstawie wybranych przykładów;
mgr Patrycja ŁEBKOWSKA (UKSW), Wizerunek policji w publikacjach
Zbigniewa Stonogi i SA Wardęgi; mgr Tomasz KNECHT (UKSW) „Zanim tu wpadnie moderator”. Użytkownicy wybranych forów tematycznych
wobec hejtingu i trollingu; mgr Karolina PODLEWSKA (UKSW), Między
hejtem a konstruktywną krytyką. Analiza zjawiska hejtingu w kanałach
social media poświęconych tematyce religijnej na przykładzie fanpage’y
na Facebooku; mgr lic. Łukasz TRACZYK (UKSW), Kibicowska wojna
warszawsko-poznańska na przykładzie portalu Weszlo.com; lic. Karolina
SŁOJEWSKA (UKSW), Niewinny komentarz czy odzieranie zmarłych
z godności? Śmierć znanych Polaków w kontekście hejtingu w internecie;
lic. Ewa SMERECKA (UKSW), Cyberbullying. Wirtualne narzędzie realnej
przemocy; Aleksandra KARPIŃSKA (UKSW), Media i znane marki przeciw negatywnym i hejterskim wpisom – akcja #Dzieńpozytywnychtweetów;
Bartosz BORUCIAK (UKSW), Hejting i trolling na profilach polskich
gwiazd muzyki na Facebooku.
3. Dnia 15 października Zakon Braci Mniejszych Kapucynów, Prowincja Warszawska oraz Instytut Dialogu Kultury i Religii, Katedra Misjologii
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zorganizował sympozjum „Gabon wczoraj i dziś. 15 lat posługi misyjnej
Braci Mniejszych Kapucynów w Gabonie”. W ramach sympozjum wygłoszone zostały następujące referaty: Dieudonne MOUKETOU-TARAZEWICZ (Wydział Geografii UW), Mój Gabon-kraj i geografia; mgr Dariusz
SKONIECZKO (Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie), Polskie
ślady w Gabonie; o. Piotr STASIŃSKI OFMCap., Obecność w Gabonie
Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Warszawskiej; ks. prof. dr hab. Jarosław RÓŻAŃSKI OMI (UKSW), Kościół w Gabonie u początków i dzisiaj;
o. dr Łukasz WOŹNIAK OFMCap. (Centrum Duchowości Honoratianum
–Zakroczym) Kult Bwiti – religijna wizytówka kraju; o. Piotr WROTNIAK OFMCap., Aktualne wyzwania pastoralne stojące przed Kościołem
w Gabonie.
4. W dniach 16-17 października w Auli im. Jana Pawła II UKSW odbyła
się konferencja naukowa „Wielkość czy autorytet? Jan Paweł II w przekazach polskich mediów podczas Jego kanonizacji”. Otwarcia konferencji
dokonał ks. prof. dr hab. Stanisław DZIEKOŃSKI, rektor UKSW. Na początku obrad głos zabrał kardynał Kazimierz NYCZ, arcybiskup Metropolita Warszawski. Sesji I konferencji przewodniczył ks. prof. dr hab. Piotr
TOMASIK, dziekan Wydziału Teologicznego UKSW. W jej trakcie miały
miejsce następujące wystąpienia: ks. dr Zenon HANAS (UKSW), Medialne
rozumienie kanonizacji w świetle publikacji prasowych nt. kanonizacji Jana
Pawła II; ks. prof. UKSW dr hab. Witold KAWECKI, Koncepcja świętości
osoby Jana Pawła II, bądź jej brak – ukazywane w TVP w czasie kanonizacji; dr Milena KINDZIUK (UKSW), Obraz kanonizacji Jana Pawła II
w depeszach Katolickiej Agencji Informacyjnej; dr Ewa K. CZACZKOWSKA (UKSW), Cud leitmotivem opisu kanonizacji Jana Pawła II w prasie
polskiej; ks. dr Rafał LEŚNICZAK (UKSW), Jan Paweł II w przekazach
łódzkich gazet codziennych; prof. UKSW dr hab. Monika PRZYBYSZ,
Kanonizacja Jana Pawła II w polskojęzycznych grupach i na fanpage’ach
na Facebooku; ks. prof. UKSW dr hab. Józef KLOCH, Kanonizacja Jana
Pawła II w polskich kanałach Twittera. Sesję II konferencji poprowadził
prof. dr hab. Janusz ADAMOWSKI, dziekan Wydziału Dziennikarstwa
i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W jej trakcie wystąpili
następujący prelegenci: prof. ALK dr hab. Stanisław JĘDRZEJEWSKI (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Media i potrzeba autorytetu.
Jan Paweł II w przekazach radia publicznego; dr Alicja WASZKIEWICZ-RAVIV (UW), Cechy osobowości a wizerunek w fotografiach Jana Pawa
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II; prof. dr hab. Kazimierz WOLNY-ZMORZYŃSKI (UW), Kanonizacja
św. Jana Pawła II w fotografiach Pawła Opalińskiego; dr Anna MIOTK
(Polska Bibliotek Internetowa), Jan Paweł II w oczach użytkowników serwisu Instagram; dr Karolina BRYLSKA (UW) i dr Tomasz GACKOWSKI
(UW), Społecznie konstruowany wizerunek Jana Pawła II – znaczenia
zawarte w memach internetowych; prof. dr hab. Jerzy OLĘDZKI (UKSW/
UW), Autorytet i świętość Jana Pawła II w polskojęzycznych otwartych
zasobach internetowych; dr Damian GUZEK (UŚ), Jan Paweł II – Benedykt
XVI – Franciszek. Wizerunki papieży w polskiej prasie w kontekście sede
vacante z 2013 r. Wieczorem uczestnicy konferencji przez zostali przyjęci
przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w salach Pałacu Kazimierzowskiego. W ramach spotkania miało miejsce otwarcie wystawy „Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia na Uniwersytecie Warszawskim
(2002- 2015)”. W dniu 17 października Sesję III konferencji poprowadził
o. prof. KUL dr hab. Marcin TKACZYK OFMConv, prorektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W jej trakcie z wykładem wystąpili:
o. prof. dr hab. Leon DYCZEWSKI OFMConv (KUL), Osobowość św. Jana
Pawła II propagowana przez dzienniki ogólnopolskie; dr Anna SUGIER-SZEREGA (KUL), Specyfika obrazu Jana Pawła II w wybranej prasie
kobiecej i młodzieżowej; dr hab. Justyna SZULICH-KAŁUŻA (KUL),
Wymiary świętości Jana Pawła II w publikacjach wysokonakładowych
tygodników z okresu kanonizacji; dr Joanna SOSNOWSKA (KUL), Kanonizacja Jana Pawła II w programach lubelskiego oddziału Telewizji
Polskiej; dr Aneta WÓJCISZYN-WASIL (KUL), Kanonizacja Jana Pawła
II w radiu regionalnym na przykładzie Polskiego Radia Lublin; dr Małgorzata CZOCHRA (KUL), Kanonizacja Papieży Jana XXIII i Jana Pawła
II na stronach internetowych lubelskich parafii. Przewodniczącym Sesji
IV był prof. UJ dr hab. Jacek OSTASZEWSKI, dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie
tej ostatniej Sesji wystąpili: ks. prof. UPJP II dr hab. Michał DROŻDŻ,
Sacrum w medialnym profanum – medialne odsłony świętości JP II; mgr
Karolina DZIEWULSKA-SIWEK (UKSW), Kanonizacja Jana Pawła II
na antenie I Programu Polskiego Radia. Studium przypadku wybranych
audycji i reportaży w kwietniu 2014 roku; mgr lic. Marta BRZEZIŃSKA-WALESZCZYK (UKSW), Wizerunek Jana Pawła II w social media. Kanonizacja jako wezwanie do podjęcia działań ewangelizacyjnych w mediach
społecznościowych; dr Anna GĘBALSKA-BEREKETS (biuro promocji
powiatu Grodzisk Maz.), Sposób przekazywania informacji o kanonizacji
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papieża Jana Pawła II na łamach tabloidów „Fakt” i „Super Express”;
dr hab. Marek ŁUCZAK (UE Katowice), Doświadczenie świętości Jana
Pawła II w publikacjach tygodnika „Niedziela”; prof. UJ dr hab. Teresa
SASIŃSKA-KLAS, Kanonizacja Jana Pawła II w 2014 r. – jej medialny
wizerunek w opiniotwórczych mediach drukowanych w Polsce – rok po wydarzeniu. Na zakończenie konferencji odbył się panel dyskusyjny przedstawicieli środowisk dziennikarskich i uniwersyteckich O kondycji polskiego
dziennikarstwa. Moderatorem panelu był ks. prof. UKSW dr hab. Józef
KLOCH.
5. W dniu 21 października na terenie Auli Muzycznej UKSW odbyła
się IV Debata UKSWordzka „Czy potrzeba nowej apologii wiary?”. Na tak
postawione pytanie dyskutowali między innymi bp dr. hab. Grzegorz RYŚ
(biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej), ks. prof. dr hab. Henryk
SEWERYNIAK (UKSW) oraz dr Michał BIAŁKOWSKI (UMK). Całość
poprowadzili dr Katarzyna FLADER-RZESZOWSKA oraz ks. dr Jarosław
SOBKOWIAK.
6. W dniu 21 października odbyła się konferencja „Absolut nieobecny?
Literatura XX wieku jako miejsce teologiczno- filozoficznego namysłu
nad transcendencją” zorganizowana przez Katedra Filozofii Religii oraz
Koło Naukowe Teologów UKSW. Program konferencji przedstawiał się
następująco: dr Bartosz WIECZOREK (UKSW), Droga do Absolutu
przez nicość w twórczości Emila Ciorana; mgr Jakub KIERSIKOWSKI
(UKSW), Filozofia i osoba F. Nietzschego bramą do nieobecności absolutu w literaturze XX w; dr Bogusława BODZIOCH-BRYŁA (Akademia Ignatianum w Krakowie), „– Są znaki na niebie/ – Tak, prawie same
spacje” [Ł. Podgórni, * * *; Skanowanie balu]. S@crum ponowoczesne
w najnowszej literaturze polskiej; dr Dagmara JASZEWSKA (UKSW),
Absolut upragniony i nieosiągalny – Gombrowicz w poszukiwaniu doskonałości; dr hab. Małgorzata KRAKOWIAK (UŚ), Głębokie szczeliny
doczesności. Andrzej Stasiuk wobec śmierci; dr Ewelina DRZEWIECKA
(PAN), O myśli postsekularnej w badaniach nad literaturą nowoczesną.
Przypadek bułgarski; dr Andrzej NOWIK (UKSW), Gnoza w twórczości Eustachego Rylskiego; dr Aleksandra DĘBSKA-KOSSAKOWSKA
(UŚ), Zwycięstwo nad dojmującą samotnością. Herling-Grudziński wobec
tajemnicy samobójstwa; dr hab. Beata GONTARZ (UŚ), „Wszyscy szukamy” – Jana Józefa Szczepańskiego dociekania Absolutu; dr hab. Zbigniew
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SOLSKI (UO), Ekscendencja w twórczości Tymoteusza Karpowiczowicza;
dr Barbara KASZOWSKA-WANDOR (UŚ), Literatura dnia i literatury
nocy; mgr Radosław SŁAWOMIRSKI (UJ), Absolut w twórczości poetyckiej Wysockiego i Okudżawy; mgr Agata OSZMAŁEK (Freie Universität
Berlin), Samotność czy rozmowa z wszechobecnym absolutem ukrytym?
Egzystencjalizm w poezji i muzyce Ebrahima Monsefi (Ramiego); mgr
Emilia RYDEL (UAM), „Trylogia ludzi bez losu” Imre Kertésza jako wyraz „egzystencjalnej negatywności”; mgr Agata RUJNER (UKSW), Bóg
współczesnej teologii – relacja nauki i wiary w ujęciu Michała Hellera.
7. W dniu 22 października w WĘGROWIE odbyła się pod honorowym
patronatem Marii Koc – senator RP II Ogólnopolska Interdyscyplinarna
Konferencja Naukowa Doktorów i Doktorantów Sztuka baroku – kontekst społeczno-religijny?, której głównym organizatorem był Instytut
DKiR WT UKSW. Program Konferencji przebiegał według następujących
punktów: panel I prowadzony przez ks. dra Romualda KOSKĘ; prelekcje – ks. prof. dr hab. Ignacy BOKWA (UKSW), Eklezjologia Baroku;
ks. dr Norbert MOJŻYN (UKSW), Teologiczne implikacje malarstwa barokowego; mgr Dorota LEKKA (UKSW), Analiza dogmatycznych aspektów
sztuki baroku na przykładzie obrazu Trójcy Świętej; mgr lic. Marek SOBISZ
(UKSW) Estetyka teologiczna Hansa Ursa von Balthasara podstawą dla
nowej metody teologicznego interpretacji dzieła sztuki religijnego. Panel
II poprowadził ks. prof. dr hab. Ignacy BOKWA, prelekcje wygłosili – lic.
Paulina SUROWIEC (UKSW), Religijny i etyczny wymiar decorum w myśli
Soboru Trydenckiego i działalności Świętego Oficjum; ks. mgr lic. Karol
LIPCZYŃSKI (UKSW), Muzyka baroku jako narzędzie ewangelizacji na
przykładzie redukcji jezuickich w Ameryce Południowej; mgr lic. Anna
MULARSKA (UKSW), mgr lic. Joanna PYSZNA (UKSW), Bóg i człowiek w „Rymach duchownych” Sebastiana Grabowieckiego; ks. mgr lic.
Mariusz BOGUSZEWSKI (UKSW) Sztuka baroku jako narzędzie komunikacji w XVIII w.
8. Dnia 30 października Instytut Dialogu Kultury i Religii WT
UKSW oraz Komitet ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Konferencji Episkopatu Polski zorganizowały konferencję naukową z okazji
50. rocznicy ogłoszenia deklaracji Nostra aetate pt. „Ekstremizm muzułmański – nowe wyzwanie do dialogu?”. W trakcie konferencji zostały wygłoszone następujące referaty: bp Romuald KAMIŃSKI, Przewodniczący
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Komitetu ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi KEP, Słowo wstępne;
ks. prof. dr hab. Ignacy BOKWA (UKSW) Zasadnicze tezy Nostra aetatae; ks. prof. UKSW dr hab. Wojciech KLUJ, Ekstremizm muzułmański
na Filipinach i w Indonezji; ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar CISŁO,
Ekstremizm muzułmański a współczesne migracje z Syrii i Iraku; Błażej
Grygo, Państwo Islamskie na obszarze Kurdystanu. Perspektywy dialogu
między Kurdami a ekstremistami; ks. prof. dr hab. Jarosław RÓŻAŃSKI
OMI (UKSW), Boko Haram a prześladowania chrześcijan w rejonie Jeziora
Czad; dr hab. Aldona Piwko (UKSW), Główne organizacje terrorystyczne
powstałe na fundamentach radykalnego islamu; dr Jan BURY, Polityczno-międzynarodowe uwarunkowania ekstremizmu muzułmańskiego w dobie
globalnej wojny z terroryzmem; dr Rafał WIŚNIEWSKI, Mikroskop, lupa,
teleskop: wielość perspektyw, mnogość narracji o muzułmanach w mediach; prof. dr hab. Eugeniusz SAKOWICZ (UKSW), Czy islam jest religią
terrorystów? „Odpowiedź” świętego Jana Pawła II.
9. W dniu 17 listopada w auli im. Jana Pawła II odbyła międzynarodowa
konferencja „Pół wieku później. List biskupów polskich do niemieckich
z 18 listopada 1965 r.” zorganizowana przez Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego, Instytut Pamięci Narodowej oraz Fundację Konrada Adenauera w Polsce. Po otwarciu konferencji dokonanym przez ks. prof. dra
hab. Stanisława DZIEKOŃSKIEGO, rektora UKSW, dra Łukasza KAMIŃSKIEGO, prezesa IPN oraz dra Christiana SCHMITZA, dyrektora
Fundacji Konrada Adenauera w Polsce głos zabrał ambasador Republiki
Federalnej Niemiec, Rolf NIKEL. Temat pierwszej sesji brzmiał Fenomen
i konsekwencje polityczne orędzia biskupów polskich (moderator – dr Łukasz
Kamiński, prezes IPN). W jej trakcie wystąpili: ks. abp prof. dr hab. Henryk
MUSZYŃSKI, Znaczenie listu biskupów dla stosunków polsko-niemieckich; prof. dr hab. Antoni DUDEK (członek Rady IPN, Instytut Politologii,
UKSW), Orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 r. jako
początek realnego dialogu polsko-niemieckiego; prof. dr hab. Klaus ZIEMER
(Instytut Politologii, UKSW), Recepcja listu biskupów w niemieckim Kościele
katolickim; dr Tim GEIGER (Instytut Historii Współczesnej Monachium-Berlin), Polityka partii w Bundestagu wobec Polski i kościelne inicjatywy
pojednania. W następnej części miała miejsce konferencja prasowa z udziałem abpa prof. dra hab. H. MUSZYŃSKIEGO, prof. dra hab. A. DUDKA
oraz prof. dra hab. Klausa ZIEMERA – O niejasnej odpowiedzi biskupów
niemieckich, komunistycznej nagonce na episkopat Polski i politycznych
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konsekwencjach listu dla Europy. Druga sesja podejmowała temat Orędzie
w perspektywie historycznej (moderator – prof. dr hab. Jan ŻARYN Instytut
Nauk Historycznych, UKSW). Wystąpili w niej: prof. dr Karl-Joseph HUMMEL (dyrektor Instytutu Badawczego Komisji ds. Historii Współczesnej
w Bonn), Awangarda pojednania; dr Władysław BUŁHAK (zastępca dyrektora Biura Edukacji Publicznej, IPN ), Wywiad PRL o liście biskupów; dr Ewa
K. CZACZKOWSKA (Instytut EMiD WT UKSW), List biskupów w archiwum prymasa Stefana Wyszyńskiego; dr Severin GAWLITTA (Archiwum
Biskupie w Essen), Biskup Franz Hengsbach wobec listu biskupów polskich;
dr hab. Konrad BIAŁECKI (Instytut Historii UAM w Poznaniu), Reakcje
chrześcijańskich Kościołów mniejszościowych w Polsce na memorandum
EKD i orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich. Moderatorem
sesji III – Teologia i uniwersalizm pojednania – był dr Kazimierz WÓYCICKI (Studium Europy Wschodniej, Uniwersytet Warszawski), w czasie której
z referatami wystąpili: prof. dr Ulrike LINK-WIECZOREK (Instytut Teologii Ewangelickiej i Pedagogiki Religii, Uniwersytet Carla von Ossietzkyego
w Oldenburgu), Współczesne wyzwania pojednania; ks. prof. dr hab. Piotr
MAZURKIEWICZ (Instytut Politologii, UKSW), Przebaczanie jako kategoria polityczna; dr Urszula PĘKALA (Instytut Historii Europejskiej
im. Leibnitza w Moguncji), Pojednanie polsko-niemieckie w kontekście
europejskim; dr Oleh KINDYI (Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie), Wkład w pojednanie teologii Kościoła Wschodniego: patrystyczna
i współczesna perspektywa ukraińska.
10. W dniu 21 listopada odbyła się Konferencja naukowa „Ewangelia wg św. Marka. Geneza-Interpretacja-Aktualizacja” zorganizowana
przez Instytut NB WT UKSW. Jej otwarcia dokonał ks. prof. dr hab. Piotr
TOMASIK, dziekan Wydziału Teologicznego UKSW. W I sesji, którą
poprowadził ks. dr Zbigniew GROCHOWSKI, znalazły się następujące
wystąpienia: ks. prof. dr hab. Adam Ryszard SIKORA (UAM), Purpurowy Kodeks (N;022) – świadek z Patmos Ewangelii według św. Marka;
ks. prof. dr hab. Roman BARTNICKI (UKSW), Ewangelia św. Marka jako
odpowiedź na propagandę Wespazjana; ks. prof. dr hab. Stanisław HAŁAS
SCJ (UPJPII), Pierwszy cud w Ewangelii Markowej (1, 21-28): nauczycielski autorytet Jezusa; ks. dr Adam KUBIŚ (KUL), Kobieta cierpiąca
na krwotok (Mk 5, 25-34). Między dosłownością a symbolizmem. W sesji
II prowadzonej przez ks. prof. UKSW dr hab. Bartosza ADAMCZEWSKIEGO wystąpili jako prelegenci: ks. prof. UŚ dr hab. Artur MALINA,
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„Po sześciu dniach […] na wysoką górę” (Mk 9, 2). Rola oznaczeń czasu
i miejsca w Ewangelii św. Marka; ks. prof. dr hab. Janusz KRĘCIDŁO MS
(UKSW), Przemienienie Jezusa (Mk 9, 1-11) w perspektywie judaistycznej
i hellenistycznej; ks. dr Krzysztof SIWEK (UKSW), Honor dziedziczenia
w antropologicznokulturowej lekturze Mk 10, 17-22; ks. prof. dr hab. Waldemar LINKE CP (UKSW), Eschatologiczny wątek w procesie Jezusa przed
Sanhedrynem (Mk 14, 55-64). Mk jako pierwsza interpretacja eschatologiczna męki i śmierci Jezusa.
11. W dniu 26 listopada odbyła się Ogólnopolska Interdyscyplinarna
Konferencja Naukowa „Wokół Antropologii Biblijnej” zorganizowana przez
Instytut NB WT UKSW oraz Koło Naukowe Doktorantów Biblistyki. Konferencja została podzielona na 3 sesje. W sesji pierwszej w tematykę obrad
wprowadziła prof. UKSW dr hab. Anny KUŚMIREK, a następnie miały
miejsce wystąpienia: ks. dr Krzysztof SIWEK (UKSW) – Kompetencje
semantyczne hebrajskich leksemów kelāyot i lēb oraz ich aplikacje w Septuagincie; mgr Ewa SKÓRA (UKSW), Człowieka jako istota stworzona na
obraz i podobieństwo Boga; mgr Katarzyna KOZERA (UKSW), Funkcje
i znaczenie starotestamentalnych sposobów ozdabiania i modyfikacji ciała.
W sesji drugiej wystąpili: mgr lic. Tomasz JAREMKO (PWT, Wrocław),
βροτός jako określania człowieka w greckim tekście Księgi Hioba; mgr
Alexander FARUTIN (UW), Wnętrzności jako symbol uczuć w Starym
Testamencie; dr Monika CZEKANOWSKA-GUTMAN (Instytut Historii
Sztuki UW), Obraz kobiecej cielesności: Oblubienica z Pnp z perspektywy
artystów fin de siècle. W czwartej sesji prelekcje wygłosili: ks. dr Marek
BEDNARSKI (WSD, Ełk), Sposób traktowania szczątków ludzkich przez
Jozjasza w świetle babilońskiej praktyki zaqiqu oraz asyryjskich działań
wojennych (2 Krl 23, 15-20); mgr Karolina OLSZEWSKA (UMK), Ciało
w Księdze Koheleta; mgr Mateusz KRAWCZYK, Paradoks czystości.
Interpretacja oraz implikacje teologiczne słowa καθαρος (czysty) oraz
καθαροτηςw (czystość) w tekście Mdr 7, 22-28; mgr Justyna SŁOWIŃSKA,
Był to twój czas, czas miłości – oryginalności biblijnej koncepcji seksualności na tle kananejskich kultów pogańskich.
12. W dniu 26 listopada odbyło się Sympozjum międzynarodowe
„Mądry przewodnik w drodze do prawdy. Ks. prof. dr hab Tadeusz Dajczer (1931-2009). «Pro memoria»”. Organizatorzy – WT i WFCh UKSW.
Otwarcia Sympozjum dokonali: ks. prof. UKSW dr hab. Maciej BAŁA,
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prorektor UKSW, ks. prof. dr hab. Piotr TOMASIK, dziekan WT UKSW
oraz ks. prof. dr hab. Jan KROKOS, prodziekan WFCh UKSW. Wystąpienia sympozjalne – ks. prof. UKSW dr hab. Leonard FIC i prof. UKSW
dr hab. Wanda ZAGÓRSKA, Słowo wprowadzające do wykładów i prezentacja życiorysu ks. prof. Tadeusza Dajczera; prof. dr hab. Eugeniusz
SAKOWICZ, Księdza prof. Tadeusza Dajczera rozumienie teologii religii;
ks. prof. UKSW dr hab. Leonard FIC, Chrześcijaństwo w myśli ks. prof. Tadeusza Dajczera; ks. dr Bolesław SZEWC, Metoda i język pism duchowych ks. prof. Tadeusza Dajczera; ks. Hans Georg MÜLLER (Niemcy,
diec. Trewir), Die eucharistische Spiritualität von Prof. Tadeusz Dajczer
und die geistliche Erneuerung in der Pfarrei (Duchowość eucharystyczna
ks. prof. Tadeusza Dajczera w odnowie parafii); o. prof. UKSW dr hab. Paweł MAZANKA CSsR, Metafizyka relacyjności w odniesieniu do pism
duchowych ks. prof. Tadeusza Dajczera; prof. UKSW dr hab. Wanda ZAGÓRSKA, Relacja podmiotowa (Ja – Ty) w pismach ks. prof. Tadeusza
Dajczera.
13. W dniu 3 grudnia odbyła się Konferencja naukowa „Jan Paweł
II i idea słowiańskości”, której organizatorami byli Instytut Slawistyki
Zachodniej i Południowej UW, Fundacja Slawistyczna oraz Wydział Teologiczny UKSW. W czasie konferencji wystąpili: prof. Slavia BARLIEVA,
(Bulgarian Academy of Sciences Sofia), SS Cyril and Methodius in the
papal letters of the Modern Age: from Grande munus to Orientale lumen;
doc. dr Suzana ČOHA (Uniwersytet w Zagrzebiu), Slavenofilske ideje
i pitanja vjere u hrvatskome narodnom preporodu /Slavophile ideas and
the question of confession in the Croatian national movement; prof. UAM
dr hab. Aleksander MIKOŁAJCZAK, Wokół encykliki „Slavorum Apostoli”; prof. dr hab. Iwona KABZIŃSKA (Instytut Archeologii i Etnologii
PAN), Europejska misja narodów słowiańskich; dr hab. Jan STRADOMSKI
(UJ), Interpretacje misji cyrylometodejskiej w pismach potrydenckich polemistów religijnych z terenów Rzeczypospolitej a myśl eklezjalna Jana Pawła
II – ewolucja czy rewolucja?; dr Maciej FALSKI (UW), Idea słowiańska
w polityce Kościoła rzymskiego na Bałkanach po soborze trydenckim;
mgr Joanna BRODNIEWICZ (UAM), Pamatuj, Otče, na své české deti /
Milczący Kościół (…) mówi ustami swojego papieża – Jan Paweł II a czeski
Kościół katolicki;
Natalia NAUMOW (Pisa), Majowe spotkania papieża z Bułgarami i Macedończykami; Ana i Robert HOLJEVAC (Zagreb), The 900th anniversary
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of the Croatian diocese in light of Pope John Paul’s II visit to Zagreb in
1994; prof. UAM dr hab. Marzanna KUCZYŃSKA, Jan Paweł w rosyjskim
zwierciadle, wybrane aspekty. Dalsze obrady były kontynuowane w dniu
4 grudnia: prof. dr hab. Ewa SIATKOWSKA (UW), Jan Paweł II a zjednoczenie Europy; dr Dominika ŻUKOWSKA-GARDZIŃSKA (UKSW),
Aksjologiczny wymiar słowiańskiego świata w rozumieniu Jana Pawła II;
ks. dr hab. Grzegorz BACHANEK (UKSW), Elementy idei słowiańskości
Z. Sz. Felińskiego a myśl Jana Pawła II; ks. prof. KUL dr hab. Leonard
GÓRKA, Cyrylometodiańska ewangelizacja kultury; dyskusja panelowa
Między Kościołem rzymskim a prawosławiem – doświadczenia słowiańskie.
14. W dniu 4 grudnia odbyła się Konferencja naukowa „Józef Szaniawski – ostatni więzień polityczny PRL” zorganizowana przez Instytut
EMiD WT UKSW oraz Izbę Pamięci Pułkownika Kuklińskiego w Warszawie. Otwarcia konferencji dokonali ks. prof. dr hab. Piotr TOMASIK,
dziekan Wydziału Teologicznego UKSW oraz ks. prof. UKSW dr hab. Andrzej ADAMSKI, dyrektor Instytutu EMiD. W trakcie konferencji głos
zabrali: Filip FRĄCKOWIAK, Wstęp do życiorysu; Halina FRĄCKOWIAK, Wspomnienie o J. Szaniawskim; dr Paweł PASIONEK (Prodziekan
Wydziału Nauk o Kulturze Społecznej i Medialnej WSSiM w Toruniu);
prof. dr hab. Krystyna CZUBA (UKSW), Wspomnienie Józefa Szaniawskiego; Andrzej MELAK (opiekun Pomnika Katyńskiego na Starym Mieście, Radny m. Stołecznego Warszawy, przyjaciel Józefa Szaniawskiego);
prof. dr hab. Wiesław Jan WYSOCKI (Wydział NHiS UKSW), Udane
i nieudane pomysły Józka.
15. W dniu 8 grudnia odbyła się Konferencja „Cenzura – wirtualna rzeczywistość?” zorganizowana przez Katedrę Historii Kościoła WT UKSW
oraz Międzywydziałowe Koło Naukowe Historii i Teologii. W programie
konferencji znalazły się następujące wystąpienia: prof. dr hab. Wiesław
WYSOCKI (UKSW), Czarna Księga Cenzury PRL Tomasz Strzyżewskiego;
dr Fryderyk ROZEN (Biblioteka Narodowa), Cechy charakterystyczne
cenzury protestanckiej w Polsce od XVI do XVIII wieku; prof. UKSW
dr hab. Grzegorz ŁĘCICKI, Cenzura prasowa w PRL; mgr Hubert KACZMARSKI (Rzecznik Prasowy UKSW, WT UKSW), Moje wspomnienia
kontaktów z PRL-owską cenzurą. Cenzura wobec Rzecznika Prasowanego
ATK; ks. prof. UKSW dr hab. Józef ŁUPIŃSKI, Cenzura kościelna.
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16. Dnia 9 grudnia Instytut DKiR WT UKSW oraz Centrum Formacji
Misyjnej w Warszawie zorganizowały instytutową konferencję naukową
pod tytułem „Modlitwa w religiach świata”. Wygłoszono następujące referaty: ks. prof. dr hab. Jarosław RÓŻAŃSKI, Modlitwa w perspektywie
religioznawczej; prof. UKSW dr hab. Anna KUŚMIREK, Modlitwa w judaizmie; ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar CISŁO, Modlitwa w katolicyzmie,
ks. dr Norbert MOJŻYN, Modlitwa jako wyznacznik rozwoju duchowego
w prawosławiu; ks. prof. UKSW dr hab. Marek TATAR, Modlitwa w anglikanizmie; ks. prof. dr hab. Ignacy BOKWA, Modlitwa w protestantyzmie
reformowanym (kalwinizmie); dr hab. Aldona PIWKO, „Odprawiajcie modlitwę…” znaczenie i formy modlitwy muzułmańskiej; dr Anna BYLIŃSKA-NADERI, Modlitwy irańskich szyitów; ks. prof. UKSW dr hab. Leonard
FIC, Modlitwa w religiach hinduskich; ks. prof. UKSW dr hab. Wojciech
KLUJ, Modlitwa szintoistyczna; ks. dr Tomasz SZYSZKA Tradycje modlitwy w świecie andyjskim.
17. W dniu 11 grudnia Instytut DKiR WT UKSW zorganizował instytutową konferencję naukową „Wizualizacja a ewangelizacja – przeszłość
i teraźniejszość”. Obrady otworzył ks. prof. dr hab. Piotr TOMASIK, dziekan Wydziału Teologicznego UKSW. W ramach konferencji zostały wygłoszone następujące referaty: ks. prof. dr hab. Ignacy BOKWA, Teologiczne
obrazy Kościoła; ks. prof. UKSW dr hab. Witold KAWECKI, Film jako
wizualizacja i komunikowanie wiary; ks. prof. UKSW dr hab. Józef ŁUPIŃSKI, Wiara i sztuka. Kielichy i pateny w Polsce do końca XII w. oraz ich
programy ikonograficzne; ks. dr Norbert MOJŻYN, Karta Wenecka (1964)
a dziedzictwo kulturowe Kościoła katolickiego; mgr Hubert KACZMARSKI, mgr inż. architekt Jan STALONY–DOBRZAŃSKI, Kanon w sztuce
sakralnej Kościoła – balast czy fundament wizualnej ewangelizacji (kilka
refleksji filologa klasycznego i architekta), ks. prof. dr hab. Bogumił GACKA, Stosowanie jasnej zasady personalizmu w mass-mediach; dr Dagmara
JASZEWSKA, Między bluźnierstwem a ewangelizacją. O filmie „Wszyscy
jesteśmy Chrystusami” Marka Koterskiego; ks. prof. UKSW dr hab. Leonard FIC, Motywy religijne w indyjskiej sztuce filmowej; dr Katarzyna
FLADER-RZESZOWSKA, Reewangelizacja przez kulturę. Teatr jako miejsce działania teologii wizualnej; dr hab. Aldona PIWKO, Znaczenie obrazu
w tradycji muzułmańskiej; ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar CISŁO, Wizualizacja w islamie. Prowokacja czy próba ustalenia granic wypowiedzi;
ks. prof. UKSW dr hab. Wojciech KLUJ, Wizualizacja wiary na przykładzie
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sztuki chrześcijańskiej w Chinach; ks. dr hab. Tomasz SZYSZKA, Sztuka
sakralna w redukcjach jezuickich jako efektywny środek ewangelizacji
Indian; ks. prof. dr hab. Jarosław RÓŻAŃSKI, Przykłady wizualizacji
Ewangelii i inkulturacji w architekturze sakralnej w północnym Kamerunie.
18. W dniu 17 grudnia odbyła się Konferencja „Wychowanie chrześcijańskie. W trosce o kolejne pokolenia” w ramach V Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej z cyklu „Wokół rodziny”. W ramach
Konferencji wystąpili: ks. prof. dr hab. Jan PRZYBYŁOWSKI (WT UKSW),
Wychowanie chrześcijańskie. W trosce o kolejne pokolenia; dr Mateusz TUTAK (WT UKSW), Religijność współczesnej młodzieży. Ciągłość i zmiana;
ks. dr Ryszard SAWICKI (UWM), Wychowywać w duchu miłosierdzia.
Szkolne Koła Caritas jako forma chrześcijańskiego wolontariatu młodzieży;
mgr Magdalena CIEŚLIKOWSKA (Akademii Pedagogiki Specjalnej im.
Marii Grzegorzewskiej), Potrzeba umacniania instytucji związku małżeńskiego, w dobie rozkwitu alternatywnych form życia rodzinnego; mgr
lic. Łukasz PATAŃ (UKSW), Katolickie wychowania w internecie; Aleksandra STRZELECKA (WNP UKSW), Droga „Cenacolo” – szansą dla
młodych „zagubionych”; mgr Piotr OCHOTNY (WFCh UKSW), Sokrates
jako archetyp wychowawcy; mgr Jan MANISTA (WT UKSW), Uczyć
dziecko przepraszać w środowisku szkolnym; mgr Danuta STASIAK (WT
UKSW), Znaczenie kulturowe – w kontekście rozważań kim dziecko było
kiedyś, a kim jest teraz; mgr lic. Mariola WOŁOCHOWICZ, mgr lic. Piotr
WOŁOCHOWICZ (KUL), Pociągnąć – a nie popychać, czyli jak współcześnie wychowywać dzieci do dojrzałej wiary; mgr Jolanta CZARZASTA
(WT UKSW), W poszukiwaniu autorytetów. Biblijni bohaterowie na lekcji
religii; mgr Marlena TYBURSKA (WT UKSW), Szkoła jako środowisko
wychowawcze do krytycznego odbioru mediów; mgr Mira JANKOWSKA
(UKSW), Wychowanie: od idola do autorytetu; lic. Aleksandra MATFIN
(WNP, WT UKSW), Wychowanie kobiety w świetle Edyty Stein; mgr Kamil BOMBER (UKSW), Wychowawcza funkcja placówek oświatowych;
mgr lic. Dorota SYS (WT UKSW), Oratorium Salezjańskie jako miejsce
wychowania młodzieży; mgr lic. Michał MAŁEK (WT UKSW), Korelacja
katechezy z przedmiotami szkolnymi wyrazem szczególnej troski Kościoła
o wychowanie; mgr lic. Patrycja STANISZEWSKA–POBIKROWSKA (WT
UKSW), Rola duszpasterstwa specjalnego na przykładzie wspólnoty katolików wietnamskich w Polsce; ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław CHROBAK,
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Wychowanie chrześcijańskie w perspektywie deklaracji o wychowaniu
chrześcijańskim „Gravissimum Educationis”.
II. STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE UZYSKANE NA
WYDZIALE TEOLOGICZNYM
1. Tytuł naukowy profesora nauk teologicznych
Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej p. Bronisława
KOMOROWSKIEGO z dnia 17 lipca 2015 r. tytuł naukowy profesora nauk
teologicznych otrzymali:
– ks. dr hab. Janusz KRĘCIDŁO
– ks. dr hab. Franciszek MICKIEWICZ
– ks. dr hab. Marek SKIERKOWSKI
Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej p. Andrzeja
DUDY z dnia 30 września 2015 r. tytuł naukowy profesora nauk teologicznych otrzymał ks. dr hab. Edward SIENKIEWICZ.
2. Stopień naukowy doktora habilitowanego teologii uzyskali:
ks. dr Wiesław KAZIMIERUK
Formacyjny charakter celebracji Eucharystii
Recenzenci: ks. prof. dr hab. Andrzej Jerzy OFFMAŃSKI (US)
ks. prof. dr hab. Zdzisław JANIEC (KUL)
ks. prof. (PWTW) dr hab. Jan Bolesław MIAZEK
Data uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego
14 grudnia 2015 r.
Opracowanie Formacyjny charakter celebracji Eucharystii mieści się
jednotematycznym cyklu publikacji i stanowi przedmiot rozprawy habilitacyjnej. Jest w nim poruszony problem formacyjnego charakteru celebracji Eucharystii. W układzie strukturalnym zawiera siedem rozdziałów.
Rozdział pierwszy ogólnie ukazuje istotę i znaczenie formacji liturgicznej.
W następnym rozdziale przedstawione jest zagadnienie Eucharystii jako
daru, źródła komunii i zasady nowego życia. Formacyjny wymiar zgromadzenia eucharystycznego poruszony jest w trzecim rozdziale rozprawy
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habilitacyjnej. Kolejne rozdziały skupiają się na formacji, jaka dokonuje się
podczas celebracji Eucharystii, w jej strukturze obrzędowej. Stąd czwarty
rozdział traktuje o wymiarze formacyjnym obrzędów wstępnych, piąty –
o charakterze formacyjnym liturgii słowa, szósty – podejmuje aspekty
formacyjne liturgii eucharystycznej i wreszcie siódmy – przybliża obrzędy
zakończenia w wymiarze formacji dokonującej się podczas celebracji. Prezentowana publikacja stanowi istotny wkład w rozwój myśli liturgicznej
w zakresie liturgiki pastoralnej, jak również duchowości liturgicznej. Podjęty w rozprawie problem naukowy ma służyć praktycznemu przybliżaniu
rozumienie znaków liturgicznych oraz przyczynianiu się do świadomego,
czynnego i pobożnego uczestnictwa wiernych w liturgii Eucharystii.
ks. dr Dariusz KURZYDŁO
Rytuały przejścia a bierzmowanie. Próba aplikacji psychologii antropologicznej do katechezy
Recenzenci: ks. prof. dr hab. Stanisław DZIEKOŃSKI
ks. prof. dr hab. Wojciech CICHOSZ (UMK)
ks. prof. KUL dr hab. Andrzej KICIŃSKI
Data uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego
14 grudnia 2015 r.
Centralne zagadnienie rozprawy habilitacyjnej dotyczy rozpoznania
sytuacji współczesnej młodzieży jako wymagającej wsparcia w rozwoju
osobowym (personalizm chrześcijański). Ponieważ darem Kościoła dla
młodzieży jest sakrament bierzmowania, podjęte badania koncentrują się
wokół katechezy przygotowującej do tego sakramentu. Należy zatem poszukiwać takiej przestrzeni sensu, w której z jednej strony uwzględni się
perspektywę rozwoju nastolatka (uwarunkowanego kulturowo), a z drugiej
dostosuje formę ewangelizacji i formacji katechetycznej do jego świata,
szczególnie do języka, który będzie dla niego zrozumiały. W eksploracji
tej przestrzeni posłużono się psychologią antropologiczną, sięgając do
nieobecnych w społeczeństwie współczesnych rytuałów przejścia. Ich brak
skutkuje podejmowaniem przez młodzież zachowań ryzykownych, które
pełnią rolę „wehikułu” przenoszącego ich w dorosłość. W tym modelu
sakrament bierzmowania, włączony w bogaty proces przejścia w dorosłość –
już od wieku biologicznego dojrzewania – może stać się szansą powitania
młodzieży w Kościele jako dorosłych/dojrzałych chrześcijan.
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ks. dr Tomasz SZYSZKA
Redukcje jezuickie Maynas w Górnej Amazonii w XVII-XVIII wieku.
Ujęcie historyczno-misjologiczne
Recenzenci: ks. prof. UKSW dr hab. Wojciech KLUJ
ks. prof. dr hab. Jan GÓRSKI (UŚ)
ks. prof. dr hab. Piotr NAWROT (UAM)
Data uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego
14 grudnia 2015 r.
Termin redukcje jezuickie albo jezuickie wioski misyjne jest najczęściej
kojarzony z Paragwajem oraz z Boliwią, co jest skojarzeniem jak najbardziej
słusznym, aczkolwiek niepełnym. Misjonarze Towarzystwa Jezusowego
rozwijali bowiem w XVII i XVIII wieku system redukcyjny również na
innych obszarach Ameryki hiszpańskojęzycznej, między innymi w Górnej
Amazonii. Na przestrzeni 130 lat istnienia misji w Maynas (1638-1768),
zdołano założyć ponad 150 wiosek misyjnych, z których przetrwały aż do
momentu usunięcia jezuitów raptem 33.Wysiłki misyjne, podejmowane
przez jezuickich misjonarzy w dorzeczu Marafión, Huallaga, Napo i Ukajali,
stanowią frapujący rozdział w historii chrystianizacji Ameryki Łacińskiej.
Specyficzne uwarunkowania geograficzno-topograficzne oraz społeczno-kulturowe Górnej Amazonii wymagały bowiem od jezuickich misjonarzy
szczególnego hartu ducha, a zarazem rozwagi w stosowaniu ówczesnych
metod i środków misyjnych. Stąd głównym przedmiotem refleksji misjologicznej rozprawy habilitacyjnej jest nie tyle historia misji w Maynas,
ale metody pracy misyjnej. W pracy podjęta została próba odpowiedzi na
pytanie, na ile jezuiccy misjonarze osiągnęli wyznaczony cel w nawracaniu
Indian z Górnej Amazonii w oparciu o system wiosek misyjnych. Praca
misyjna jezuitów w Maynas była realizowana według planu zogniskowanego wokół trzech zasadniczych kwestii: Jakie kroki należy podjąć, aby
osiągnąć cel w postaci założenia i funkcjonowania wiosek misyjnych, aby
tym samym móc efektywnie pracować nad nawracaniem Indian oraz krzewić pośród nich kulturę chrześcijańską? Do jakich metod i środków należy
się odwołać, a jakich unikać, aby być skutecznym w dążeniu do realizacji
wyznaczonych celów? Według jakiej hierarchii wartości oraz jakiego porządku chronologicznego należy realizować pracę misyjną na tak wielkim
obszarze, jakim jest Górna Amazonia, aby poszczególne etapy stanowiły
kontynuację i nie powodowały zastojów bądź zapaści w pracy misyjnej?
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Jezuiccy misjonarze z Maynas pozostawili po sobie stosunkowo bogatą
spuściznę literacką w postaci dzienników, listów, opracowań historycznych
i innych dokumentów. Na ich podstawie jest możliwe odtworzenie historii
rozwoju tejże misji oraz kryteriów i metod stosowanych przez misjonarzy
przy zakładaniu i prowadzeniu wiosek misyjnych. Ówczesne instrukcje
i zalecenia, jakie jezuiccy misjonarze otrzymywali od swoich przełożonych oraz wizytatorów, akcentowały konieczność posługiwania się przez
misjonarzy lokalnymi językami, prowadzenia systematycznej katechezy,
wprowadzania Indian w życie sakramentalne, jak również odwoływania
się do architektury, sztuki sakralnej, muzyki, inscenizacji religijnych itp.
Misjonarze dążyli bowiem do tego, aby w każdej wiosce misyjnej stworzyć stosowną przestrzeń religijną, w której Indianie mogliby wzrastać
w wierze oraz kulturze o cechach chrześcijańskich. Efekty długoletnich
wysiłków misjonarzy Towarzystwa Jezusowego w Górnej Amazonii po
usunięciu jezuitów zostały niemal całkowicie roztrwonione i zapomniane.
Tym bardziej zasługują na bliższe poznanie i dowartościowanie, ponieważ wiele ówczesnych aspektów metodologii misyjnej zostało na nowo
zauważonych i zaakcentowanych w refleksji misjologicznej, począwszy
od połowy XX wieku.

3. Stopień naukowy doktora teologii uzyskali:
ks. mgr lic. Krystian WILCZYŃSKI
Chrystus Pośrednikiem w widzeniu kontemplacyjnym w ujęciu Klemensa
Aleksandryjskiego
Promotor:
Ks. prof. UKSW dr hab. Józef GRZYWACZEWSKI
Recenzenci: Ks. prof. dr hab. Jerzy LEWANDOWSKI
Ks. prof. UAM dr hab. Bogdan CZYŻEWSKI
Data obrony: 16 października
Specjalność: teologia dogmatyczna
Aleksandria będąc jednym z najważniejszych centrów kulturowych i naukowych na terenie Imperium Rzymskiego, stwarzała dogodne warunki dla
rozwoju myśli teologicznej pierwotnego chrześcijaństwa. Z tym miejscem
była związana tzw. szkoła aleksandryjska, uznawana niekiedy za pierwszy
kościelny uniwersytet. Jednym z najwybitniejszych przedstawicieli tej
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szkoły aleksandryjskiej był Titus Flavius Clemens, znany jako Klemens
Aleksandryjski. Przedmiotem rozprawy doktorskiej ks. Krystiana Wilczyńskiego stała się twórczość teologiczna tego myśliciela, a zwłaszcza
jego poglądy chrystologiczne oraz sposób rozumienia kontemplacji. Stąd
w pracy znalazły się rozdziały poświęcone następującym zagadnieniom:
koncepcji Kościoła jako do Szkoły Logosu (Klemens uznał, że helleńska
idea logosu oraz biblijna – Logosu Bożego i Mądrości Bożej zintegrowały
się w Chrystusie – Głowie Kościoła.), analizie terminologii dotyczącej
kontemplacji (zaczerpniętej z Biblii, filozofii, poezji, literatury misteryjnej),
przybliżeniu roli Chrystusa w widzeniu kontemplacyjnym oraz przedstawieniu istoty kontemplacji jako wewnętrznym oglądaniu Boga.
ks. mgr lic. Marek KOSENDIAK
Koncepcja jedności Kościoła w 1 Kor. Analiza retoryczna i epistolarna
Promotor:
Ks. prof. dr hab. Janusz KRĘCIDŁO
Recenzenci: Ks. dr hab. Waldemar LINKE
Bp prof. dr hab. Roman PINDEL (UPJPII)
Data obrony: 22 października
Specjalność: teologia biblijna
Wiodącym tematem i centralną strategią perswazyjną 1 Listu do Koryntian jest troska św. Pawła o jedność Kościoła. Uwydatnienie tego wieloaspektowego zamysłu autora listu było głównym problemem badawczym
rozprawy doktorskiej. W tym celu w pracy wykorzystana została dwutorowa
droga analizy retorycznej i epistolarnej, aby pokazać w jaki sposób św. Paweł posługiwał się narzędziami retorycznymi i epistolarnymi w realizacji
założonych przez siebie celów perswazyjnych. Pierwszy rozdział został
poświęcony semantyce idei jedności. Nakreślona mapa pola semantycznego
1 Kor przybliża całe bogactwo morfemów i figur językowych wyrażających
ideę jedności wspólnoty kościelnej. W drugim rozdziale analizie zostały
poddane 4 pierwsze rozdziały 1 Kor. Konsekwentna strategia perswazyjna
Apostoła wzmacnia jego pozycję ojca wspólnoty, który poucza swoje dzieci
i wzywa członków Kościoła do opowiadania się za wartościami utożsamionymi z mądrością krzyża. Trzeci rozdział będący refleksją nad rozdziałami
5-14 Listu służy ukazaniu linearnego i narastającego charakteru argumentacji w kwestii jedności Kościoła. Jedność duchowa wspólnoty wyrażona
została w skonsolidowanym podejściu do zasad łączenia się mężczyzny
z kobietą (w kontekście nierządu) oraz zachowania jednej myśli w sprawie
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prawdziwego kultu (w tym reakcji na bałwochwalstwo). Zjednoczenie członków w wartościach uobecnionych przez Ciało i Krew Chrystusa, stanowi
wzór do przeżywania jedności w różnorodności darów. Zasadą naczelną
jedności jest miłość, polegająca na gotowości rezygnacji z praw i swobód.
mgr lic. Wojciech Marcin MALESA
Pedagogia eschatologiczna Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych na podstawie formularzy mszalnych Mszału rzymskiego dla diecezji
polskich
Promotor:
Ks. prof. dr hab. Jacek NOWAK
Recenzenci: Ks. prof. dr hab. Jan DECYK
Ks. prof. dr hab. Zdzisław JANIEC (KUL)
Data obrony: 27 października
Specjalność: liturgika
Źródłem dla podjętego studium stał się Mszał Rzymski dla diecezji
polskich oraz Lekcjonarz mszalny, t. VI. Ich analiza pozwoliła postawić
problem badawczy dotyczący obecności pedagogii eschatologicznej w formularzach trzech Mszy świętych z obchodu Wspomnienia Wszystkich
Wiernych Zmarłych. Prawdy teologiczne zawarte w tekstach biblijnych
i euchologijnych wpływają na świadomość religijną wiernych, potwierdzając zasadę liturgiczną lex orandi, lex credendi, lex vivendi. W pierwszej
części rozprawy dokonana została analiza tekstów zamieszczonych w trzech
formularzach mszalnych za pomocą metod egzegezy biblijnej i hermeneutyki liturgicznej. Część druga Próba usystematyzowania wizji eschatycznej
posłużyła do uszeregowaniu zagadnień, które się wyłoniły na podstawie
analiz podjętych w części pierwszej. W ostatniej, trzeciej części zostały
zaprezentowane wnioski odnoszące się do człowieka w kontekście eschatologii – prawda o powszechności zmartwychwstania, zwycięstwo Chrystusa
nad grzechem i śmiercią oraz koncepcja życia wiecznego w aspekcie sądu,
sprawiedliwości i miłosierdzia Bożego.
ks. mgr lic. Jacek Marek NOGOWSKI
Bezdomność jako problem społeczny w Polsce. Studium socjologiczno-pastoralne na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego
Promotor:
Ks. prof. dr hab. Jan PRZYBYŁOWSKI
Recenzenci: Ks. dr hab. Bogdan GIEMZA (PWT – Wrocław)
Prof. UR dr hab. Beata SZLUZ
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Data obrony: 30 października
Specjalność: teologia pastoralna
Troska o ubogich była obecna od samych początków Kościoła i przynależy do jego podstawowych zadań. Współcześnie bardzo wiele uwagi
problemowi wykluczenia i opcji preferencyjnej na rzecz ubogich poświęca
Ojciec św. Franciszek, co znalazło swój wyraz w adhortacji Evangelii
gaudium – dla Kościoła opcja na rzecz ubogich jest bardziej kategorią
teologiczną niż kulturową, socjologiczną, polityczną czy filozoficzną (EG
198). W tym kontekście niniejsza rozprawa wpisuje się w ważny dyskurs
teologiczno-pastoralny nad wyzwaniem, jakim jest problem bezdomności.
W pracy został dokonany opis bezdomności, z uwzględnieniem danych
dotyczących tego zjawiska na terenie Polski oraz innych krajów europejskich. Następnie ukazane zostały uwarunkowania bezdomności w Polsce,
jej źródła oraz skutki. Ważnym elementem rozprawy stał się także aspekt
metodyki badań socjologicznych podejmowanych wśród osób bezdomnych.
W podsumowaniu dysertacji zostały nakreślone formy pomocy osobom bezdomnym podejmowane przez instytucje państwowe, społeczne i kościelne.
mgr lic. Magdalena BUTKIEWICZ
Starożytne formy propagandy politycznej i religijnej na przykładzie
działań władców z dynastii Seleucydów
Promotor:
Ks. prof. dr hab. Marek PARCHEM
Recenzenci: Prof. UKSW dr hab. Grzegorz ŁĘCICKI
Ks. prof. dr hab. Roman KRAWCZYK (UWM)
Data obrony: 3 listopada
Specjalność: teologia środków społecznego przekazu
Propaganda polityczna wykorzystywana do wzmacniania władzy nie jest
czymś, co można przypisać zasadniczo czasom współczesnym i wszechobecnym mediom. Sięgnięcie to kultury starożytnej i postawienie pytania
o formy propagandy politycznej z wykorzystaniem elementów religijnych
w epoce dynastii Seleucydów stało głównym przedmiotem badawczym
rozprawy. W rozdziale I zawarte zostały rozmaite definicje propagandy,
a także omówione podstawowe nośniki i narzędzia propagandy stosowanej
w czasach starożytnych (m.in. przekaz ustny i pisemny – kroniki, oficjalne
biografie i genealogie władców, dzieła kultury i sztuki, a także obrzędy
religijne), w średniowieczu i współcześnie. Rozdział II poświęcony został
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analizie mechanizmów propagandy w epoce hellenistycznej, której klasycznym przejawem stała się biografia Aleksandra Wielkiego (zawierająca
m.in. gesty symboliczne władcy czy reinterpretację wydarzeń). W dalszej
części opisana została historia państw powstałych po śmierci Aleksandra
Wielkiego, w tym władztwa dynastii Seleucydów i Ptolemeuszy. Jego
trwałość miało zapewnić zwłaszcza propagowanie kultury i wychowania
helleńskiego, zwłaszcza języka greckiego i religii zmierzającej do synkretyzmu. Trzeci rozdział rozprawy stanowi analizę działań propagandowych
wybranych przedstawicieli dynastii Seleucydów w oparciu o teksty biblijne
oraz źródła historyczne.
ks. mgr lic. Marek KRÓL
Działalność misyjna Amerykańskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych
Kapucynów pod wezwaniem św. Augustyna w diecezji Mendi w Papui-Nowej Gwinei w latach 1955-2005
Promotor:
Ks. prof. dr hab. Jarosław RÓŻAŃSKI
Recenzenci: Ks. prof. UWM dr hab. Jacek PAWLIK
Ks. prof. dr hab. Jan GÓRSKI (UŚ)
Data obrony: 3 listopada
Specjalność: misjologia
Działalność misyjna Kościoła podejmowana w warunkach konkretnej
społeczności o specyficznych uwarunkowaniach kulturowych to zawsze
temat godny wnikliwej analizy naukowej. Praca doktorska posiada zatem
istotną wartość dla rozwoju myśli misjologicznej, a jednocześnie dokumentuje dokonania misji o. Kapucynów w diecezji Mendi w Papui-Nowej
Gwinei. W rozdziale I Papua- Nowa Gwinea – kraj i Kościół zawarto
opis terenu misyjnego, uwarunkowania geograficzne, kulturowe, a także
początki misji. Rozdział II Początki działalności Ojców Kapucynów w Southern Higlands Province posłużył do przybliżenia specyfiki tej misji (jej
uwarunkowania wynikające z rodzimych wierzeń, migracji za pracą, co
wpływa na osłabienie życia rodzinnego i religijnego). Rozdział III zatytułowany Posługa duszpasterska charakteryzuje najważniejsze formy posługi
misyjnej – rozwój sieci parafialnej, troskę o powołania oraz duszpasterstwo
młodzieży. Rozdział IV Postawa Ojców Kapucynów wobec kultury zawiera
analizą bardzo istotnego wątku pracy misyjnej – inkulturację. Ostatni –
rozdział V Praca na rzecz promocji ludzkiej poświęcony został działalności
społecznej misjonarzy, zwłaszcza na polu opieki zdrowotnej i szkolnictwa.
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ks. mgr lic. Przemysław Tomasz FILIPKIEWICZ
Odnowa Kościoła w ujęciu Josepha Ratzingera/Benedykta XVI
Promotor:
Ks. prof. dr hab. Ignacy BOKWA
Recenzenci: Ks. dr hab. Marek JAGODZIŃSKI (KUL)
O. prof. dr hab. Andrzej NAPIÓRKOWSKI (UPJPII)
Data obrony: 5 listopada
Specjalność: teologia dogmatyczna
Stale powracająca pytaniem dla współczesnej teologii jest problem odnowy Kościoła w kontekście nieustannych przemian kulturowych. Z tym
wiąże się także kwestia przyszłości chrześcijaństwa w obecnym świecie.
Próba znalezienia odpowiedzi na ten tak złożony problem w oparciu o myśl
jednego z najwybitniejszych współczesnych teologów, jakim jest Joseph Ratzinger – papież Benedykt XVI, posiada szczególne znaczenie. Pierwszy rozdział rozprawy jest diagnozą źródeł kryzysu współczesnej kultury i Kościoła.
Zgodnie z syntetycznym stwierdzeniem tego wybitnego teologa: „Prawdziwym problemem naszej epoki jest «kryzys Boga»”. Stąd wypływa kryzys
Kościoła, wynikający z niechęci do transcendencji, z odrzucenia Boga oraz
oddzielania się od Niego. W drugim rozdziale podjęta została analiza wskazań
Josepha Ratzingera – papieża Benedykta XVI na temat dróg odnowy Kościoła. Podstawowym zadaniem w tym kontekście winno stać się zachowanie
jedności chrystologii i eklezjologii. Należy przy tym, jak zaznacza badany
Autor, odróżniać fałszywą odnowę Kościoła od autentycznej. Ta druga jest
zasadniczo procesem duchowym, nie zaś ciągłym dopasowywaniem się do
nowych czasów i aktywizmem. Trzeci rozdział podejmuje motyw liturgii jako
paradygmatu odnowy Kościoła i jednocześnie jej źródła. W tym kontekście, jak
zaznacza Benedykt XVI, potrzebna jest reforma reformy liturgii. W czwartym
rozdziale znalazła się refleksja nad odnową relacji Kościoła do świata. Osią
podejmowanej analizy są znaki czasu. Obok zjawisk zaciemniających horyzont
można dostrzec znaki będące zaczynem odnowy relacji Kościół-świat. Do
nich należy zaliczyć zwłaszcza nową ewangelizację.
s. mgr lic. Marta HUTNIKIEWICZ
Miłosierni na wzór Ojca – splanchnidzomai w trzeciej Ewangelii
kanonicznej
Promotor:
Ks. prof. dr hab. Roman BARTNICKI
Recenzenci: Ks. prof. UKSW dr hab. Bartosz ADAMCZEWSKI
Ks. prof. dr hab. Jan ZAŁĘSKI (ITA – Ołtarzew)
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Data obrony: 6 listopada
Specjalność: teologia biblijna
Idea Miłosierdzia Bożego na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci stała
się jednym z ważniejszych tematów oficjalnego nauczania Kościoła, która
także głęboko przeniknęła do świadomości wiernych ożywiając ich pobożność. Obroniona rozprawa doktorska wpisuje się tym samym w nurt
specjalistycznych badań biblijnych nad zagadnieniem teologii miłosierdzia. Przedmiotem szczegółowej refleksji w zakresie teologii biblijnej stała
się Ewangelia według św. Łukasza, z uwzględnieniem problemu semantycznego związanego z użyciem czasownika σπλαγχνιζομαι. W rozdziale
pierwszym podjęta została analiza semantyczna terminologii biblijnej,
odnoszącej się do miłosierdzia Bożego obecnej w Starym i Nowym Testamencie. W kolejnych trzech rozdziałach podjęta została analiza perykop,
w których występuje czasownik σπλαγχνιζομαι (wskrzeszenie młodzieńca
z Nain – Łk 7, 11-17; przypowieść o miłosiernym Samarytaninie 10, 30-37;
przypowieść o Synu marnotrawnym 15, 11-32). Piąty, ostatni rozdział został
poświęcony szkicowaniu biblijnej teologii miłosierdzia Bożego.
ks. mgr lic. Waldemar KLUZ
Relacja wiary i kultury w kontekście podstawowych idei teologicznych
Orygenesa
Promotor:
Ks. prof. UKSW dr hab. Leon NIEŚCIOR
Recenzenci: Ks. prof. UKSW dr hab. Wojciech KLUJ
Ks. dr hab. Andrzej UCIECHA (UŚ)
Data obrony: 13 listopada
Specjalność: misjologia
Problem badawczy rozprawy został zogniskowany na analizie poglądów Orygenesa na temat relacji wiary i kultury w kontekście współczesnych pytań na gruncie myśli misjologicznej. W pierwszym rozdziale Autor
scharakteryzował środowisko aleksandryjskie, w jakim wyrósł Orygenes.
W następnym nakreślona została orientacja misyjna teologii Orygenesa.
Kolejne rozdziały stanowią analizę szczegółowych poglądów Orygenesa
dotyczących spotkania wiary i kultury. Najpierw Autor ukazał, jak badany problem zaistniał w dialogu nauczyciela i ucznia, czyli Orygenesa
i Grzegorza Cudotwórcy, aby ostatecznie dojść do nakreślenia wskazówek
dotyczących łączenia wiary i kultury, uwzględniając kwestie „asymilacji”
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oraz „dysymilacji” myśli teologicznej. W dalszej części został rozwinięty
wątek transcendencji człowieka jako płaszczyzny spotkania wiary i kultury, co znalazło swoje odzwierciedlenie w rozumieniu pojęcia misterium.
Kolejną płaszczyzną spotkania wiary i kultury poruszaną przez Orygenesa
jest Etos. W rozdziale podsumowującym została dokonana konfrontacja
współczesnego nauczania Kościoła na temat inkulturacji z Orygenesową
„teologią inkulturacji”.
o. mgr lic. Grzegorz ZAKRZEWSKI
Przygotowanie do życia w małżeństwie i rodzinie w kontekście aktualnych przemian społeczno-obyczajowych w Polsce. 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: 17 listopada, praca z wyróżnieniem
Specjalność: teologia pastoralna
Zagadnienie troski duszpasterskiej o przygotowanie młodzieży do życia
w rodzinie należy do tych, których waga i znaczenie dla przyszłości narodu
jest nie do przecenienia. Stąd tak istotna jest stała troska pastoralistów
o podejmowanie refleksji naukowej nad tym problemem. Niniejsza rozprawa
doktorska w tym kontekście posiada wartość nie tylko dla teorii, ale także
dla praktyki Kościoła. Zamysł badawczy opracowania oparto na trzech,
odrębnych etapach – eklezjologiczno-kryteriologicznym, kariologiczno-socjologicznym i prakseologiczno-strategicznym. Pierwszy – podejmujący
refleksję nad sytuacją polskiej rodziny oraz potencjalnych zagrożeń integralności małżeństwa, a także nad istotą Kościoła oraz jego misją wobec
rodziny – obejmuje dwa pierwsze rozdziały. Drugi etap obejmujący rozdziały od III do VI zawiera prezentację wyników badań własnych na temat
zależności między wpływem przemian społeczno-obyczajowych w polskim
społeczeństwie a procesem przygotowania do życia w małżeństwie i rodzinie. Dzięki temu można było zweryfikować skuteczność i sensowność
aktualnie istniejących modeli przygotowania do małżeństwa w działalności
Kościoła w obecnych warunkach. Na etapie trzecim w oparciu o efekty
refleksji teologicznej oraz o wyniki badań empirycznych zostały wyprowadzone wnioski i postulaty pastoralne odnoszące się do kształtu i przebiegu
przygotowania do małżeństwa, aby przyszli małżonkowie mogli realizować
chrześcijański model małżeństwa i rodziny.
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o. mgr lic. Józef ASZYK OFM Conv
Franza Mussnera koncepcja mariologii biblijnej
Promotor:
Ks. prof. dr hab. Waldemar CHROSTOWSKI
Recenzenci: O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz BARTOSIK
Ks. prof. dr hab. Dariusz KOTECKI (UMK)
Data obrony: 30 listopada
Specjalność: mariologia
Franz Mussner, profesor egzegezy Nowego Testamentu na uniwersytetach w Monachium, Trewirze i Ratyzbonie, należy do wybitnych biblistów
niemieckich. Cechą charakterystyczną jego teologii, jako świadka Holocaustu Żydów, stało się zerwanie z „teologią nienawiści do Żydów” i otwarcie na dialog chrześcijańsko-judaistyczny. Poglądy mariologiczne tego
wybitnego badacza stały się przedmiotem refleksji podjętej w dysertacji.
Pierwszy rozdział pracy został poświęcony koncepcjom mariologii biblijnej
Franza Mussnera na podstawie Ewangelii dzieciństwa według św. Mateusza
i św. Łukasza. Rozdział drugi – Koncepcje mariologii biblijnej F. Mussnera
w publicznej działalności Jezusa i pozostałych pismach Nowego Testamentu
zawiera analizę tekstów synoptyków, św. Jana oraz św. Pawła. Rozdział
trzeci posłużył wskazaniu celów mariologii biblijnej Franza Mussnera oraz
jej adresatów – katolików, Żydów oraz protestantów.
mgr lic. Aldona ROSŁOŃSKA
Duszpasterstwo dzieci w Polsce. Studium pastoralne
Promotor:
Ks. prof. dr hab. Jan PRZYBYŁOWSKI
Recenzenci: Prof. UKSW dr hab. Grzegorz ŁĘCICKI
Ks. dr hab. Zbigniew ZAREMBSKI (UMK)
Data obrony: 30 listopada, praca z wyróżnieniem
Specjalność: teologia pastoralna
Duszpasterstwo dzieci jest zawsze aktualnym i ważnym zagadnieniem
teologicznym w kontekście następujących stale zmian. Tenże problem nakreślony w formie ogólnej w tytule dysertacji został pojęty wieloaspektowo.
Punktem wyjścia dysertacji stała się sytuacja prawna dotycząca instytucji
opiekuńczych, wychowawczych i oświatowych w Polsce. Kolejny etap namysłu teologicznego polegał na ukazaniu rodziny jako Kościoła domowego
przy uwzględnieniu specyfiki różnych powołań osób tworzących rodzinę
oraz rozmaitych relacji międzypokoleniowych. W kolejnych częściach pracy
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została dokonana charakterystyka duszpasterstwa zwyczajnego dzieci (realizowanego podczas Mszy Św. itd.), formacji i wychowaniu dzieci w okresie
od przedszkola do przyjęcia I Komunii Świętej (zwłaszcza katechizacji
szkolnej i parafialnej), a następnie nadzwyczajnych form duszpasterstwa
dzieci – duszpasterstwa specjalne oraz specjalistycznego. W podsumowaniu
zostały zawarte wskazania dotyczące perspektywy rozwoju duszpasterstwa
dzieci w Polsce.
ks. mgr lic. Roman ZRÓJ
Polscy święci i błogosławieni wyniesieni na ołtarze przez Jana Pawła II
w dokumentacji filatelistycznej
Promotor:
Ks. prof. dr hab. Waldemar CHROSTOWSKI
Recenzenci: Ks. prof. UKSW dr hab. Marek TATAR
Ks. prof. dr hab. Ireneusz WERBIŃSKI (UMK)
Data obrony: 30 listopada
Specjalność: teologia duchowości
Filatelistyka jest zjawiskiem kulturowym, które współcześnie spełnia
rozmaite funkcje i oddziałuje na szerokie kręgi społeczne. Znaczki pocztowe posiadają określone walory artystyczne i treściowe, a z uwagi na swój
charakter użytkowy związany z przesyłaniem listów, służą przekraczaniu
granic kulturowych, religijnych, społecznych i cywilizacyjnych. Częstą są
one dobierane przez nabywców z uwagi na określoną treść, a zatem służą
także wymianie myśli. Analiza wydawnictw filatelistycznych poświęconych
polskim świętym i błogosławionym wyniesionym na ołtarze przez św. Jana
Pawła II, łączy refleksję teologiczną z kulturoznawczą. Zasadniczy korpus
rozprawy doktorskiej został podzielony na trzy rozdziały w oparciu o kryterium epok historycznych, w jakich żyli poszczególni święci i błogosławieni:
średniowiecze, nowożytność, czasy najnowsze.
mgr lic. Karolina DZIEWULSKA-SIWEK
Problemy etyczne w zawodzie rzecznika prasowego
Promotor:
Prof. dr hab. Krystyna CZUBA
Recenzenci: Ks. dr hab. Józef KLOCH
Ks. prof. dr hab. Paweł BORTKIEWICZ (UAM)
Data obrony: 1 grudnia
Specjalność: teologia środków społecznego przekazu
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Pytanie o miejsce etyki w świecie mediów, a szczególnie w pracy rzecznika prasowego to centralny problem badawczy rozprawy doktorskiej.
Poszukiwania fundamentów etosu zawodowego rzecznika zostały uplasowane głównie w obszarze klasycznej etyki greckiej wokół wartości prawdy,
dobra i piękna, a także uzupełnione o odniesienia do etyki chrześcijańskiej.
W dalszej części zostały nakreślone obowiązki rzecznika prasowego, w tym
cechy moralne, jakimi powinien się charakteryzować, aby dobrze spełniać
swoje zadania. Ostatni rozdział rozprawy dotyczy zadań rzecznika prasowego instytucji, wobec których można formułować szczególne oczekiwania
na polu etyki, zwłaszcza Kościoła, administracji publicznej, środowiska
akademickiego, organizacji charytatywnych bądź pożytku publicznego.
Dopełnieniem pracy jest aneks zawierający wywiady z dziennikarzami
oraz rzecznikami prasowymi różnych instytucji.
ks. mgr lic. Andrzej DMOCHOWSKI
Inicjacja chrześcijańska osób niepełnosprawnych intelektualnie
w świetle dokumentów katechetycznych Kościoła katolickiego w Polsce
Promotor:
Ks. prof. dr hab. Stanisław DZIEKOŃSKI
Recenzenci: Ks. prof. dr hab. Ryszard CZEKALSKI
Ks. prof. dr hab. Wojciech CICHOSZ (UMK)
Data obrony: 2 grudnia
Specjalność: katechetyka
Problem przygotowania katechetycznego osób niepełnosprawnych intelektualnie w ostatnim czasie zyskuje coraz większe zainteresowanie wśród
katechetyków. W tej ważnej przestrzeni poszukiwań naukowych plasuje
się niniejsze dysertacja doktorska, której przedmiotem stała się analiza
polskich dokumentów katechetycznych w kontekście inicjacji chrześcijańskiej osób niepełnosprawnych intelektualnie. W pierwszym rozdziale
omówiona została osoba niepełnosprawna intelektualnie będąca podmiotem
katechezy inicjacyjnej. W drugim – została podkreślona potrzeba budowania wspólnoty, w której osoby niepełnosprawne intelektualnie będą mogły
rozwijać podstawowe umiejętności współżycia społecznego. Dzięki nim
osoby niepełnosprawne będą mogły łatwiej odnaleźć się we wspólnocie
Kościoła. Trzeci rozdział – Wprowadzenie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w życie sakramentalne – ma charakter kluczowy dla całej pracy i jest swego rodzaju „teologią niepełnosprawności”.
Podjęte w nim zostały kwestie związane z życiem sakramentalnym osób

[29]

KRONIKA WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO

299

niepełnosprawnych intelektualnie, zwłaszcza uczenie się przez nie odkrywania Pana Boga w znakach sakramentalnych (od chrztu świętego, przez
sakrament pokuty, Eucharystię po sakrament bierzmowania). W czwartym rozdziale określone zostały postulaty dotyczące udziału środowisk
katechetycznych w wychowaniu osób niepełnosprawnych intelektualnie
(rodziny – rodzice, parafia i szkoła).
mgr lic. Michał Andrzej WRÓBLEWSKI
Nieprawidłowości w wychowaniu seksualnym młodzieży w Polsce. Studium socjologiczno-pastoralne
Promotor:
Ks. prof. dr hab. Jan PRZYBYŁOWSKI
Recenzenci: Ks. prof. dr hab. Jarosław RÓŻAŃSKI
Ks. prof. dr hab. Ireneusz WERBIŃSKI (UMK)
Data obrony: 3 grudnia
Specjalność: teologia pastoralna
Celem podjętych badań było „poznanie najważniejszych nieprawidłowości występujących w procesie wychowawczym młodzieży z uwzględnieniem uwarunkowań wewnętrznych i wpływów zewnętrznych”. Wnioski
badań powinny posłużyć naukowej weryfikacji zakresu i wpływu poszczególnych środowisk na wychowanie seksualne młodzieży w Polsce oraz na
podejmowane przez nią ryzykowne zachowania seksualne. Część teoretyczną stanowi pierwszy rozdział. W nim została dokonana charakterystyka
młodzieży, a także wychowania seksualnego, rozwoju psychoseksualnego
oraz powstawania zaburzeń rozwoju seksualnego człowieka. Część empiryczna obejmuje rozdziały drugi i trzeci. W pierwszym z nich znalazły się
omówienia wyników badań własnych dotyczących zachowań seksualnych
młodzieży. W pracy przedstawiony został sposób, w jaki młodzież ocenia
kontakty seksualne hetero i homoseksualne bez zobowiązań, cyberseks,
prostytucja, stosowanie antykoncepcji. Ponadto zostały scharakteryzowane
doświadczenia seksualne badanej młodzieży. Kolejny rozdział dysertacji jest próbą odpowiedzi na pytanie o wpływ rodziny, szkoły, środków
masowego przekazu oraz środowiska rówieśniczego na aktywność seksualną ludzi młodych. W świetle przeprowadzonych badań środowiskami
najbardziej wpływowymi na zachowania seksualne młodzieży są środki
masowego przekazu oraz grupa rówieśnicza. W rozdziale ostatnim opisany
został wpływ wiary i nauczania Kościoła na podejmowanie lub odrzucanie
poszczególnych zachowań seksualnych. W tym miejscu znalazły się ponadto
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wnioski wyprowadzone z opracowań badań własnych oraz postulaty pastoralne służące przeciwstawianiu się zagrożeniom w sferze wychowania
seksualnego młodzieży w Polsce.
mgr lic. Małgorzata PIOTRKOWSKA-DAŃKOWSKA
Biblijna droga do spotkania z Oblubieńcem. Studium w oparciu o Listy
św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza
Promotor:
Ks. prof. dr hab. Krzysztof BARDSKI
Recenzenci: Ks. prof. dr hab. Janusz KRĘCIDŁO
Ks. prof. dr hab. Zdzisław PAWŁOWSKI (UMK)
Data obrony: 4 grudnia
Specjalność: teologia biblijna
Rozprawa doktorska plasuje się na pograniczu teologii biblijnej oraz
teologii duchowości. Jej główny problem badawczy polegał na analizie sposobu lektury Pisma Świętego prowadzonej przez św. Teresę od Dzieciątka
Jezus, co miało wyraźny wpływ na jej drogę. Pierwszy rozdział pracy
poświęcony został omówieniu metodologii, która z uwagi na specyfikę
tematu musiała uwzględnić zasady hermeneutyki biblijnej, w tym metodę
analizy semiotycznej oraz metodę integralną stosowaną w teologii duchowości. Drugi rozdział zawiera analizę Czwartej Pieśni Sługi Pańskiego
(Iz 53,1-5 i Iz 55,8-9), która św. Teresę inspirowała do poszukiwania Oblicza
Jezusa ukrytego w cierpieniu. W trzecim rozdziale znalazła się egzegeza
fragmentów księgi Pieśni nad Pieśniami, których lektura pozwalała Świętej
rozwinąć wątek oblubieńczej miłości do Jezusa. Rozdział czwarty został
poświęcony analizie semiotycznej dwóch perykop ewangelicznych (Mt 19,
29; 20, 20-23). Eksponują one konieczność ofiary na rzecz Jezusa – opuszczenia swego mienia i bliskich oraz picia kielicha goryczy. Dla św. Teresy
stały się one zachętą do naśladowania Mistrza i składania Mu ofiary swoich
cierpień. W ostatnim rozdziale przedmiotem analizy stały się fragmenty
1 Kor. W ich świetle św. Teresa rozważała o ufnym kroczenia przez życie
z pewnością miłości Oblubieńca (1 Kor 2,9); o potrzebie uniezależniania
się od tego świata oraz samej siebie (1 Kor 7,31); o pełnym poznaniu Pana
dokonującym się na drodze miłości, której kresem będzie spotkanie Go
twarzą w twarz (1 Kor 13,12).
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mgr lic. Agata SKOTNICKA
„Nawrócenie serca” istotnym elementem duchowej ekumenii w nauczaniu Jana Pawła II
Promotor:
Ks. prof. UKSW dr hab. Wojciech HANC
Recenzenci: Ks. prof. dr hab. Andrzej PERZYŃSKI
Ks. prof. dr hab. Józef BUDNIAK (UŚ)
Data obrony: 4 grudnia
Specjalność: teologia ekumeniczna
Celem badawczym rozprawy stała się analiza nauczania św. Jana Pawła
II dotyczącego ekumenii z uwzględnieniem aspektu ekumenii duchowej
opartej na przemianie wewnętrznej. Treść rozdziału I – Ekumeniczne źródła
„nawrócenia serca” w nauczaniu Jana Pawła II zmierza do ukazania
prawdy, że podstawą nawrócenia serca jest przede wszystkim darem Bożym, dziełem Trójcy Świętej. Przyjęcie tego daru zależy od wolnej decyzji
człowieka, pokornego uznania prawdy o sobie, wyznania win oraz podjęcia
wysiłku pojednania się z Bogiem. W rozdziale II – Grzech jako główna
przyczyna chrześcijańskich podziałów w papieskim nauczaniu omówione
zostały „przykłady indywidualnych i społecznych przewinień skutkujących
brakiem jedności, z których najdotkliwszą wydaje się być zatwardziałe
trwanie w rozłamie, prowadzące do niwelowania owoców dotychczasowych
wysiłków zjednoczeniowych”. Rozdział III – Istotne treściowe aspekty
„nawrócenia serca” w ujęciu papieża przybliża najistotniejsze przesłanie
św. Jana Pawła II służące nawróceniu serca – dialog (miłości i zbawienia),
oczyszczenie pamięci historycznej i gojenie ran, prawda i modlitwa. W rozdziale czwartym omówiony został praktyczny wymiar nawrócenia serca
w kontekście ekumenizmu duchowego. Owo nawrócenie serca „warunkiem
początku każdej nowej drogi Kościoła i człowieka, bo od wezwania do niego
Jezus rozpoczął swoją publiczną działalność (por. Mk 1, 15)”. W Zakończeniu studium zostały sformułowane konkretne wnioski oraz postulaty, które
w przyszłości mogłyby otworzyć drogę do pełnego pojednania chrześcijan.
mgr lic. Kinga KŁÓSEK
Możliwości interpretacyjne perykop o rozmnożeniu chleba w Ewangelii
św. Marka (Mk 6,30-44; 8,1-9)
Promotor:
Ks. prof. dr hab. Roman BARTNICKI
Recenzenci: Ks. prof. UKSW dr hab. Bartosz ADAMCZEWSKI
Ks. prof. KUL dr hab. Stanisław HARĘZGA
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Data obrony: 9 grudnia
Specjalność: teologia biblijna
Cudowne rozmnożenie chleba jest szczególnym wydarzeniem, ponieważ
od chrztu w Jordanie aż po przybycie Jezusa do Jerozolimy, nie ma innego
faktu, o którym mowa jest we wszystkich czterech Ewangeliach. Stąd we
współczesnej egzegezie przywiązuje się do tego wydarzenia coraz większe
znaczenie. Rozprawa doktorska wpisuje się w refleksję egzegetyczną nad
istotnym i interesującym naukowo zagadnieniem. Pierwszy rozdział został
poświęcony krytyce obydwu perykop, wskazanych w tytule pracy. Kolejny –
zawiera efekt badania Markowych opisów rozmnożenia chleba za pomocą
metody historyczno-krytycznej. W rozdziale trzecim podjęta została analiza
narracyjna obydwóch perykop. Celem ostatniego, czwartego rozdziału, jest
porównanie efektów przeprowadzonych badań oraz odpowiedź na pytanie:
na ile i w jakiej mierze zmienia się interpretacja tekstu w zależności od
zastosowanej metody. Ostateczne wnioski interpretacyjne zostały pogrupowane w formie konkretnych idei teologicznych – chrystologia, eschatologia,
eucharystia, uczniowie i adresaci cudu. W rozdziale czwartym zostało
zawarte istotne rozstrzygnięcie natury metodologicznej dotyczące porównania wartości wykorzystanych metod interpretacji tekstów biblijnych.
W oparciu o przeprowadzoną analizę zostało uzasadnione stwierdzenie,
iż „obie metody wiele wnoszą do interpretacji tekstów biblijnych”, z kolei
efekty, do których prowadzą, „nie są aż tak różne”. Stąd można wyciągnąć
wniosek, aby w analizie egzegetycznie stosować je komplementarnie.
ks. mgr lic. Ryszard ZALEWSKI
Szkoły Sobotnie jako wyraz troski Polskiej Misji Katolickiej w Anglii
i Walii o polskich emigrantów
Promotor:
Ks. prof. dr hab. Jarosław RÓŻAŃSKI
Recenzenci: Prof. dr hab. Arkadiusz ŻUKOWSKI (UWM)
Ks. prof. UAM dr hab. Bernard KOŁODZIEJ
Data obrony: 10 grudnia
Specjalność: misjologia
Według danych z 2015 r. w Wielkiej Brytanii zamieszkuje 853 tys.
obywateli Polski, a tym samym Polacy stanowią drugą pod względem
liczebności grupę etniczną, ustępując jedynie Brytyjczykom. Już ten
fakt skłania do podjęcia szerszych opracowań naukowych poświęconych
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działalności środowisk polonijnych na wyspach Brytyjskich. Dysertacja
doktorska wpisuje się w nurt badań nad tym zjawiskiem uwzględniając,
zgodnie z tytułem, działalność Polskiej Misji Katolickiej w zakresie tworzenia oświaty polonijnej. W pierwszym rozdziale – Wkład Polskiej Misji
Katolickiej w tworzenie polskiego systemu oświaty po II wojnie światowej
scharakteryzowano angielski system nauczania, powstanie polskiej oświaty
w Wielkiej Brytanii, organizację Polskiej Macierzy Szkolnej, Polskie Szkoły
Katolickie oraz genezę polskich szkół Sobotnich. W drugim rozdziale – Rozwiązania logistyczne i funkcjonowanie Polskich Szkół Sobotnich omówiono
zagadnienia związane z organizacją polskiego szkolnictwa (liczebność oraz
lokalizacja szkół polskich, kadra pedagogiczna, Komitet Rodzicielski oraz
uczniowie). Trzeci rozdział – Rola edukacyjna i wychowawcza Polskich
Szkół Sobotnich przedstawia założenia Polskich Szkół (program nauczania,
formacja intelektualna, formacja patriotyczna oraz formacja kulturowa).
Rozdział czwarty – Formacja religijna Polskich Szkół Sobotnich prezentuje
katechezę jako element formacji religijnej, a także sposoby pielęgnowania
polskich tradycji religijnych oraz promowania chrześcijańskich wartości
etycznych. Piaty rozdział – Oddziaływanie Polskich Szkół Sobotnich na
rozwój polskich wspólnot parafialnych, zawiera analizą ankiet przesłanych
do dyrekcji polskich szkół w Anglii i Walii. Na tej podstawie można było
postawić pytanie o przyszłość tamtejszej polskiej młodzieży (jej świadomości religijnej) oraz wysnuć wyzwania pastoralne.
4. Tytuł zawodowy magistra uzyskali w lipcu:
Joanna BORKOWSKA, Sytuacja społeczna i religijna chrześcijan
w Egipcie w latach 2010-2013, na podstawie wybranych źródeł drukowanych i internetowych; Martyna BOROWIK, Buzzmarketing jako narzędzie kampanii społecznych w mediach społecznościowych w wybranych
przykładach; Aleksander BOWNIK, Komunikacja niewerbalna w pracy
rzecznika prasowego na wybranych przykładach; Martyna CHODYKIN,
Komunikacja bezpośrednia papieża Franciszka z otoczeniem w pierwszym
roku pontyfikatu na podstawie analizy publikacji polskojęzycznych; Klaudia
FRANT, Promocja zdrowego stylu życia w strategiach budowania marki
na przykładzie kampanii marketingowych w Polsce w latach 2010-2013;
Mariola GARAJ, Rola rzecznika prasowego w kreowaniu wizerunku marki
Play; Rafał GŁĄB, Profetyczny wymiar wybranych objawień maryjnych;

304

KS. RAFAŁ BEDNARCZYK

[34]

Karolina KĘDZIA, Góry przestrzenią odkrywania prawdy o człowieku
i modelem rozwoju życia duchowego na podstawie wybranej literatury
i doświadczeń alpinistów; 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; Małgorzata PONIATOWSKA, Idea dziecięctwa Bożego
w Prologu Ewangelii według św. Jana (J 1,12-13); Michał PRUS, Model katechezy antropologicznej w twórczości księdza Mieczysława Majewskiego;
Mieszko ROZPĘDOWSKI, Ponglish jako zjawisko medialno-językowe.
Analiza jakościowa wybranych przekazów popkultury; Magdalena STELMASZCZYK, Skuteczność programu „Dziecko w sieci” Fundacji Dzieci
Niczyje; Emil STOLARCZYK, Duszpasterstwo i życie religijne w parafii
p.w. św. Stanisława Kostki w Rostkowie w latach 1967-2014; Eryk SZCZEPAŃSKI, Uzus językowy w komunikacji nowomedialnej studentów na podstawie literatury przedmiotu i badań własnych; Alina TSVIRKO, Funkcje
prasy katolickiej na Białorusi na przykładzie czasopisma „Dialog”.
we wrześniu:
Anna CZAJKA, Kształtowanie obrazu kobiety w prasie dla mężczyzn
i obrazu mężczyzn w prasie dla kobiet a zasada personalizmu chrześcijańskiego na podstawie wybranych polskich czasopism z lat 2010 – 2012 oraz
wybranej literatury przedmiotu; Patrycja FILIPOWICZ, Product Placement
w wybranych współczesnych amerykańskich serialach telewizyjnych. Analiza porównawcza; Radosław KOC, Innowacyjne aspekty hiszpańskiego
programu przyrodniczego Frank de la Jungla; Agata KOŁACZ, Kampania
‚Stop zwolnieniom z WF-u’ Ministerstwa Sportu i Turystyki w odbiorze
społecznym na podstawie literatury przedmiotu i badań własnych; Maria
KOŁACZ, Analiza okładek Newsweek Polska w latach 2011- 2012 w świetle
etyki chrześcijańskiej; Milena SAWICKA, Kabaret Starszych Panów jako
przykład fenomenu kultury popularnej w telewizji polskiej okresu PRL-u;
Karolina SKRZECZYŃSKA, Dyskurs publiczny wokół książki J.T.Grossa
„Sąsiedzi” w polskiej prasie (w latach 2000-2001); Maciej SZULIM, Utożsamienie osobowego Logosu z Pismem Świętym w komentarzach Orygenesa.
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w październiku:
Nadezda ANDREYCHUK, Wpływ muzyki słuchanej przez młodzież na
ich postawy moralne, na przykładzie wybranych szkół gimnazjalnych w Łodzi; Aneta ANDRZEJEWSKA, Specyfika powołania proroka w sytuacji
wygnania (Ez 1,1-3-3,15); Czesław BOCHEN, Patronat św. Józefa w nauczaniu kaznodziejskim ks. Biskupa Stanisława Napierały, pierwszego biskupa
Diecezji Kaliskiej w latach 1993-2012; Wanda CHRUŚCIEL, Podstawy
etyki biznesu w świetle teologicznej i etycznej literatury polskojęzycznej
po Soborze Wat. II; Zuzanna CHYLIŃSKA, Ocena moralna przekazu
medialnego na temat procesu Julii Tymoszenko; Karol CZUBA, Rola ojca
w rodzinie chrześcijańskiej na podstawie wybranej współczesnej literatury
przedmiotu; Arkadiusz ĆWIKLIŃSKI, Troska o wychowanie człowieka
w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Michał DABIŃSKI, Grzech
ekologiczny. Studium moralno-społeczne w świetle publikacji ks. prof. Włodzimierza Sedlaka; Tomasz DĄBROWSKI, Problematyka ojcostwa w twórczości ks. Bronisława Mierzwińskiego; Natalia DMOCH, Wiarygodność
historyczna procesu Jezusa przed Sanhedrynem (Mk 14, 53-65; Mt 26, 57‑68; Łk 22, 54, 63-71; J 18,24) w świetle badań z lat 1960-2010; Agnieszka
GRABOWSKA, Pojęcie wstydu w tekstach św. Tomasza w kontekście
wybranych współczesnych ujęć psychologicznych; Anita JACHIMCZUK,
Product placement marki Apart w programach polskich stacji telewizyjnych; Sebastian JAFRA, Posługa Kościoła wobec osób niepełnosprawnych
na przykładzie działalności Grupy Integracyjnej Caritas w latach 20072014; Iwona JAKUBOWSKA, Znaczenie muzyki jako przekazu medialnego
w aspekcie kształtowania wiary chrześcijańskiej według Jana Pawła II;
Maciej JAWORSKI, Prawa i obowiązki osób upośledzonych umysłowo przy
przyjmowaniu sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Studium
psychologicznoprawne; Teresa JELIŃSKA, Teologia małżeństwa jako przymierze w ujęciu „Miłości i odpowiedzialności” Karola Wojtyły; Karolina
KALATZI, Wpływ kampanii społecznych przeciwko przemocy w rodzinie na
młodzież gimnazjalną na podstawie badań własnych; Michał KAMIŃSKI,
Wychowanie do miłości ojczyzny jako wyzwanie współczesności. Studium
moralno-społeczne w świetle wybranej literatury przedmiotu; Anna KAVA,
Wizerunek medialny Władimira Putina w aspekcie kryzysu politycznego na
Ukrainie w latach 2013- 2014; Sylwester KĘSY, Etap diecezjalny procesu
kanonizacyjnego w świetle KPK z 1983 roku i Konstytucji Apostolskiej
Divinus Perfectionis Magister; Anna KIERZEK, Zmartwychwstanie zwycięstwem życia nad śmiercią. Analiza teologiczno-liturgiczna formularza
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mszalnego z uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego -Msza w dzień
z Mszału Rzymskiego dla diecezji polskich z roku 1986; Ewa KLAMANN,
Funkcja edukacyjna programów radiowych dla dzieci na przykładzie wybranych audycji Radia Bajka w latach 2014 – 2015; Anna KORDULEWSKA, Miłość Boga w katechezie przedszkolnej na podstawie katechizmów
wydawnictwa WAM; Paulina KOSTRO, Osobowość medialna na podstawie
„Alicji w krainie czarów” i jej przekształceń audiowizualnych; Dorota KOSZAŁKA, Jezus Miłosierny Zbawca w Ewangelii św. Łukasza w oparciu
o przypowieść o dobrym Samarytaninie (Łk 10,30-37); Paweł KOSZNIK,
Związki niesakramentalne jako wyzwanie dla współczesnego Kościoła
w Polsce w świetle wybranej literatury przedmiotu; Adrian KOWALEWSKI, Odpowiedzialność moralna dziennikarza telewizyjnego w świetle listu
duszpasterskiego kardynała Carlo Maria Martiniego „Skraj płaszcza, czyli
o spotkaniu Kościoła i mediów”; Przemysław KURKOWSKI, Rekolekcje
w drodze jako forma posługi duszpasterskiej na przykładzie Gdańskiej
Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę w latach 2009-2014; Anita KURZAJ,
Wychowanie religijno-moralne dziecka na podstawie twórczości s. Barbary
Żulińskiej CR; Magdalena LEMANIK, Krzyż znakiem zbawienia. Analiza
teologiczno-liturgiczna formularza mszalnego ze święta Podwyższenia
Krzyża z 14 września z Mszału Rzymskiego dla diecezji polskich z roku 1986;
Tomasz LESNER, Koncepcja „recta ratio’’ w encyklice „Fides et ratio’’
Jana Pawła II; Sebastian LIPKA, Pytanie o doświadczalną znajomość
Boga w pismach Edyty Stein; Anna LUBIŃSKA, Analiza porównawcza
polskich kampanii społecznych przeciwko przemocy w rodzinie w latach
1997-2013; Jowita MACIĄGIEWICZ, Motyw kota we współczesnych przekazach reklamowych. Analiza sposobów i funkcji wykorzystania na podstawie
wybranych reklam; Magdalena MAJEWSKA, Zastosowanie neurolingwistycznego programowania (NLP) w reklamie, negocjacjach i działaniach
instytucji. Studium etyczno-moralne na wybranych przykładach; Karolina
MAKURAT-SYLDATK, Posługa Kościoła wobec rodziny na podstawie
działalności poradnictwa rodzinnego przy Parafii św. Michała Archanioła
w Łebuni; Anna MIODUSZEWSKA, Moralna ocena zapłodnienia in vitro w polskiej literaturze przedmiotu ostatniego dwudziestolecia; Joanna
MUSIAŁ, Emocje i sposoby ich wyrażania w telewizyjnych reklamach
kosmetyków dla mężczyzn i kobiet na podstawie wybranych przykładów;
Gabriela NOWACKA, Antropologiczno-duchowe aspekty kultu Matki Bożej
Kodeńskiej; Eliza OLCZYK, Palestyna w okresie perskim (539-333 przed
Chr.) w świetle Biblii i świadectw archeologicznych; Damian OLENDER,
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Medytacja chrześcijańska w ujęciu Johna Maina; Aleksandra PAŁKA,
Rola monitoringu mediów w kreowaniu wizerunku marki na wybranych
przykładach; Mateusz PAŚ, Wykorzystanie mediów społecznościowych
w kreowaniu wizerunku marki. Analiza porównawcza marek Nju Mobile
i Plush; Aleksandra PAWLINA, Teologiczne znaczenie tradycyjnych łowickich zwyczajów Wielkanocnych; Rafał PIEKARA, Działalność animacyjno-formacyjna s. Kingi Kozdrój w ramach Papieskich Dzieł Misyjnych
w Polsce; Michał PLEWKA, Dawne ruchy odnowy ewangelicznej w katechezie młodzieży gimnazjalnej na podstawie wybranych podręczników
do nauczania religii; Olga SIMIŃSKA, Kampanie społeczne podejmujące
problematykę HIV/AIDS w Polsce. Aspekty edukacyjnomedialne; Michał
SKIERKOWSKI, Obraz Kościoła katolickiego w publikacjach „Gazety Wyborczej” – „Magazynie Świątecznym” w latach 2010-2013; Danuta STENCEL, Znaczenie symbolu światła w pismach Nowego Testamentu; Natalia
SZOT, Media społecznościowe jako narzędzie edukacyjne, na przykładzie
kampanii społecznej przeprowadzonej na Facebooku „Kumpel z Przeszłości. 1944 live”; Kamil SZUMOTALSKI, Duchowość eucharystyczna w polskich tłumaczeniach pism bł. Karola de Foucauld; Justyna TREŚCIŃSKA,
„Trzeba mieć odwagę, aby wypowiedzieć Boskie imię”. Etty Hillesum wobec
Boga w świetle jej pamiętników i listów; Pavel VASHCHYLA, Kościół pod
wezwaniem św. Jerzego w Pierszajach jako miejsce kultu błogosławionych
męczenników o. Achillesa Puchały i o. Hermana Stępnia; Teresa WAWRZONOWSKA, Idea miłosierdzia Bożego w świetle dokumentów Instytutu
Miłosierdzia Bożego; Łukasz WĄDOŁOWSKI, Apologia Jezusa i Kościoła
w pismach Antonia Socciego; Paweł WOJCIESZEK, Różnorodność religijna
w Jerozolimie jako wyzwanie współczesności. Studium moralnospołeczne
w świetle wybranej literatury przedmiotu; Joanna WOŹNIAK, Manipulacja
obrazem na przykładzie wybranych okładek Tygodnika „Newsweek Polska”
w latach 2010-2014; Monika WOŹNIAK, Opatrzność i Miłosierdzie Boże
wobec tajemnicy zła i cierpienia na podstawie katechez środowych Jana
Pawła II; Anna ZALESIŃSKA, Chrystus jako Pełnia Miłości Ojca w ujęciu
Hansa Ursa Von Balthasara; Grzegorz ZAWADA, Pokora i posłuszeństwo
świętego Ojca Pio w oparciu o media katolickie; Magdalena ZRELLI,
Wpływ ‘ jaśminowej rewolucji’ na turystykę w Tunezji.
w listopadzie:
Zdzisław CHOLEWIŃSKI, Świętość w kazaniach ks. kard. Augusta
Hlonda; Weronika KOPERNOK, Kształtowanie się wizerunku Niemców
i państwa niemieckiego w polskim społeczeństwie w latach 2004-2014;
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Karolina PODLEWSKA, Biuro prasowe jako narzędzie zarządzania wizerunkiem instytucji eklezjalnej w Polsce; Olga WOŹNIAK, Obraz polskiego
społeczeństwa w wybranych filmach Wojciecha Smarzowskiego; Agata
ZAJĄC, Wpływ kampanii ‚Rok z gwiazdami’ na wizerunek firmy Play.
w grudniu:
Magdalena SYLWESTRZAK, Specyfika polskiej społeczności fanów
marki Apple.
III. REFERATY I WYKŁADY PRACOWNIKÓW
NAUKOWYCH WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO UKSW.
UDZIAŁ W SYMPOZJACH I ZJAZDACH.
Ks. prof. UKSW dr hab. Bartosz ADAMCZEWSKI: 20-24 VII – Buenos Aires (Argentyna), Society of Biblical Literature 2015 International
Meeting, referaty The Allusive Use of Romans in Lk 3:7-11; Ketef Hinnom
and Num 6:24-26: The Direction and Reasons for Reworking; Pauline
Ideas Explaining the Census under Quirinius in Lk 1-2; 24 XI – Warszawa
(UKSW), Konferencja „Ewangelia według św. Marka: Geneza – Interpretacja – Aktualizacja”, organizator – Instytut Nauk Biblijnych Wydziału
Teologicznego UKSW (przewodniczenie sesji).
Ks. prof. UKSW dr hab. Andrzej ADAMSKI: 9-10 X – Niepokalanów, Konferencja ogólnopolska „Maryja Ikoną wolności i wyzwolenia.
Aspekt teologiczny i przekaz medialny”. Inauguracja Roku Akademickiego 2015/16 w Centrum Studiów Mariologicznych „Kolbianum”, referat
Medialne inicjatywy i dzieła związane z kultem Maryi w Polsce w służbie
wolności i godności osoby ludzkiej; otrzymał prestiżowe stypendium nowojorskiej Fundacji Bogliasco i w dniach 11 X – 13 XI realizował w Bogliasco
Study Center w Bogliasco (Włochy, Liguria) projekt pt. „The media as an
intersphere of human life on the example of religion, sport and culture”;
26-27 XI – Kraków, Konferencja „60 lat prasoznawstwa w Polsce. Dorobek
Ośrodka Badań Prasoznawczych i Zeszytów Prasoznawczych w perspektywie krajowej i międzynarodowej”, referat 23 lata badań prasoznawczych
na UKSW w Warszawie.
Ks. prof. UKSW dr hab. Jarosław BABIŃSKI: 21-23 X – Salamanka
(Hiszpania), XXVI Encuentro de la Sociedad Castellano Leonensa de la
filosofia: „Filosofia y mistica”, organizator – Universidad de Salamanca,
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referat La contemplación de la vida como un camino del descubrimiento
de Dios. Los hilos místicos en la filosofía de Michael Henry; 26 X – Warszawa, III Konferencja z cyklu „W kręgu cywilizacji śródziemnomorskiej”:
Czynniki warunkujące powstanie, rozwój i upadek imperiów śródziemnomorza (Egipt, imperium Aleksandra Macedońskiego, Imperium Romanum,
Bizancjum), organizator – UKSW, referat Rzym – trwające imperium?
Tożsamość Europy według Remi Brauge’a.
Ks. prof. dr hab. Roman BARTNICKI: 19 XI – Warszawa, Sympozjum Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego, organizator – Papieski
Wydział Teologiczny w Warszawie, referat Jubileusze biblijne: 200 lat Towarzystwa Biblijnego w Polsce, 50 lat Biblii Tysiąclecia; 24 XI – Warszawa
(UKSW), Konferencja „Ewangelia według św. Marka: Geneza – Interpretacja – Aktualizacja”, organizator – Instytut Nauk Biblijnych WT UKSW,
referat Ewangelia św. Marka jako odpowiedź na propagandę Wespazjana.
Ks. dr Rafał BEDNARCZYK: 22 IX – Częstochowa, Ogólnopolskie
sympozjum Stowarzyszenia Katechetyków Polskich „Współczesne ujęcia
edukacji religijnej”, wystąpienie Edukacja religijna w Polsce. Prezentacja
kierunków badań na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie; 27 X –
Płock, wykład otwarty Z nauczania Prymasa Tysiąclecia. Prymat rodziny
w życiu społecznym, organizator – Katolickie Stowarzyszenie „Civitas
Christiana” Oddział w Płocku.
Ks. prof. dr hab. Ignacy BOKWA: 22 X – Węgrów, II Ogólnopolska
Konferencja Naukowa Doktorów i Doktorantów „Sztuka baroku – kontekst
społeczno-religijny”, Węgrowski Ośrodek Kultury, organizator – IDKiR
UKSW w Warszawie, referat Eklezjologia okresu baroku (współorganizator
konferencji, przewodniczący II sesji); 30 X – Warszawa (UKSW), Konferencja naukowa „Ekstremizm muzułmański – nowe wyzwanie do dialogu?”,
organizator – IDKiR UKSW w Warszawie oraz Komitetu ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi KEP, referat Zasadnicze tezy „Nostra aetate”;
9 XII – Warszawa, Konferencja naukowa „Modlitwa w religiach świata”,
organizator – IDKiR UKSW w Warszawie i Centrum Formacji Misyjnej
w Warszawie, referat Modlitwa w protestantyzmie reformowanym (kalwinizmie); 11 XII – Warszawa (UKSW), Konferencja naukowa „Wizualizacja
a ewangelizacja – przeszłość i teraźniejszość”, organizator – IDKiR UKSW
w Warszawie, referat Teologiczne obrazy Kościoła.
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Ks. prof. dr hab. Waldemar CHROSTOWSKI: 24 IX – Toruń, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. 53. Sympozjum Biblistów
Polskich, referat Wokół historyczności Księgi Jonasza: „kompozycja wyobrażona”?; 17 X – Warszawa, parafia św. Jakuba, zebranie dekanalne
kapłanów dekanatu Warszawa-Ochota, konferencja Posługa miłosierdzia
w świetle Listu apostolskiego ”Misericordiae Vultus” Papieża Franciszka;
19 X – Warszawa, parafia Zwiastowania Pańskiego, Konferencje biblijne
„Dekalog na nowo odczytywany” (1): Dlaczego raz jeszcze Dekalog?;
20 X – Warszawa, Sala Kolumnowa Sejmu RP, Konferencja naukowa
„Szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju Polski i jednoczącej
się Europy w świetle Encykliki Ojca Świętego Franciszka Laudato Si” cz.
II, wykład Własność ziemi a byt Narodu – biblijny punkt widzenia; 28 X –
Toruń, Teologiczno-etnologiczna konferencja akademicka „Człowiek –
czystość i brud”, organizator – Centrum Dialogu im. Jana Pawła II, referat
Czystość i brud – perspektywa biblijna; 6 XI – Warszawa, Pałac Kultury
i Nauki, Posiedzenie Komitetu Teologicznego Polskiej Akademii Nauk,
konwersatorium (wraz z ks. prof. Łukaszem Kamykowskim) Ku katolickiej
teologii judaizmu; 16 XI – Warszawa, parafia Zwiastowania Pańskiego,
Konferencje biblijne „Dekalog na nowo odczytywany” (2): Przykazanie I:
Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną; 28 XI – Warszawa, Dom
Pielgrzyma „Amicus” przy Sanktuarium bł. Księdza Jerzego Popiełuszki,
wystąpienie (wraz z Adamem Bujakiem) podczas promocji albumu Maryja
Królowa Polski (Biały Kruk, Kraków 2015); 7 XII – Warszawa, parafia
Zwiastowania Pańskiego, Konferencje biblijne „Dekalog na nowo odczytywany” (3): Przykazanie II: Nie będziesz brał Imienia Pana, Boga twego,
nadaremno; 10 XII – Toruń, Konferencja Jubileuszowa Profesora Czesława
Łapicza „Święte księgi Żydów, Chrześcijan i Muzułmanów w słowiańskim
kręgu kulturowym”, organizator – Wydział Filologiczny UMK w Toruniu,
referat Przekłady Biblii na język białoruski; 17 XII – Kraków, Teatr im.
J. Słowackiego, Konferencja „Inauguracja nowej polityki historycznej”,
wykład Historia jako kreowanie przyszłości – paradygmaty biblijne.
Dr Ewa K. CZACZKOWSKA: 16-17 X – Warszawa (UKSW) Konferencja „Wielkość czy autorytet? Jan Paweł II w przekazach polskich
mediów podczas Jego kanonizacji”, organizatorzy – KUL, UJ, UKSW, UW
oraz Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, referat Cud leitmotivem opisu
kanonizacji Jana Pawła II w prasie polskiej; 17 XI – Warszawa (UKSW),
Międzynarodowa konferencja: „Pół wieku później. List biskupów polskich
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do niemieckich z 18 listopada 1965 r.” (koordynator), organizatorzy – UKSW,
Fundacja Konrada Adenauera, IPN, referat List biskupów niemieckich
w archiwum prymasa Stefana Wyszyńskiego.
Ks. prof. UKSW dr hab. Witold KAWECKI: 16 X – Łomża, Konferencja „Język biblijno-religijny we współczesnych przekazach – perspektywa
interdyscyplinarna”, organizatorzy – WSD Łomża, Zakład Współczesnego
Języka Polskiego Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet w Białymstoku,
Instytut papieża Jana Pawła II, Wydział Teologiczny UKSW, referat Mowa
obrazów Caravaggia w komunikowaniu treści religijno-biblijnych współczesnemu odbiorcy (współorganizator); 16-17 X – Warszawa (UKSW),
Ogólnopolska Konferencja naukowa „Wielkość czy autorytet? Jan Paweł
II w przekazach polskich mediów podczas Jego kanonizacji”, referat Koncepcja świętości osoby Jana Pawła II bądź jej brak – ukazywane w TVP
w czasie kanonizacji; 24 X – Kraków, Spotkanie autorskie w ramach Targów Książki w Krakowie, temat wystąpienia Twórczość Caravaggia; 12-13
XI – Wrocław, Międzynarodowa Konferencja Culture and Democracy.
A Human Rights approach to cultural policies, organizatorzy – Narodowe
Centrum Kultury i Asia-Europe Fondation (uczestnik); 11 XII – Warszawa (UKSW), Konferencja naukowa „Wizualizacja a ewangelizacja –
przeszłość i teraźniejszość”, organizator – IDKiR UKSW w Warszawie,
referat Film jako wizualizacja i komunikowanie wiary (współorganizator);
11 XII – Warszawa, Prowadzenie debaty „Kompetencje kulturowe Kościoła w perspektywie 1050. Rocznicy Chrztu w Polski”, organizator – Narodowe Centrum Kultury, Siedziba Episkopatu Polski (współorganizator).
Programy i wywiady radiowe: 15 VIII, Polskie Radio I, Wniebowzięcie;
16 VIII, Polskie Radio I, Eucharystia; 23 VIII, Polskie Radio I, Odnawiam
duszę; 20 IX, Polskie Radio I, Komunikacja przez rodzinę; 11 X, Polskie
Radio IV, Kościół w Ameryce; 18 X, Polskie Radio I, Koncepcja świętości
Jana Pawła II prezentowana w TVP w czasie kanonizacji; 19 X, Polskie
Radio II, Zawierzenie –Caravaggio; 20 X, Polskie Radio II, Powołanie-Caravaggio; 21 X, Polskie Radio II, Zdrada –Caravaggio; 22 X, Polskie
Radio II, Świadectwo-Caravaggio; 23 X, Polskie Radio II, Nawrócenie-Caravaggio; 24 X, Polskie Radio II, Spowiedź życia-Caravaggio; 1 XI,
Radio Dla Ciebie, Świeci w kulturze, 17 XI, Polskie Radio III, Jakie wartości łączą Europejczyków; 24 XII, Polskie Radio II, Bożonarodzeniowe
tradycje; 25 XII, Polskie Radio III, Boże Narodzenie z dziećmi. Programy
telewizyjne: 5 VII, TV Republika, Niepokalanie poczęcie; 5 VII, TVP 1,
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Umowy śmieciowe; 5 VII, Polsat News, Rzeczypospolita od rana; 2 VIII,
Polsat News, Rzeczpospolita od rana; 9 VIII, Polsat News, Rzeczypospolita
od rana; 23 VIII, Polsat News, Rzeczypospolita od rana; 30 VIII, TVP 1,
Rocznica solidarności- co nam zostało z tamtych lat; 4 X, TVP Republika,
Synod o rodzinie; 15 X, TVP 1, Komunia dla małżeństw niesakramentalnych;
23 X, TVP II i TVP Info, Synod Biskupów o rodzinie; 7 XI, TV Republika,
Potyczki z wiarą – konklawe; 8 XI, TVP I, Ekonomia Watykanu; 6 XII,
TV Republika, Beatyfikacja pierwszych polskich misjonarzy męczenników.
Wywiady: 26 IX, „Rzeczpospolita”, Szympansy nie grzeszą; 11 XII, KAI,
Kompetencje kulturowe Kościoła w perspektywie Jubileuszu 1050 Chrztu
Polski.
Ks. prof. UKSW dr hab. Wojciech KLUJ OMI: 1 VII – Obra, Międzynarodowy Kongres „Oblate Charism in Context”, organizator – Office
of Oblate Studies and Research (Rzym) – Worldwide section online, referat:
Reflections, Studies and Oblate Publications on the Theme of Inculturation;
3 VII – Obra, Międzynarodowy Kongres „Oblate Charism in Context”,
organizatorzy – Office of Oblate Studies and Research (Rzym) – Sekcja
polska, referat: Rozwój świadomości misyjnej w Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej; 8 X – Warszawa, par. Najświętszej
Maryi Panny, Matki Pięknej Miłości (Warszawa, Tarchomin), prezentacja:
Religia, religie, chrześcijaństwo, czyli na co komu Kościół? (Forum dyskusyjne parafii); 30 X – Warszawa (UKSW), konferencja „Ekstremizm
muzułmański – nowe wyzwanie do dialogu”, organizator Instytut DKiR
WT UKSW, referat: Ekstremizm muzułmański na Filipinach i w Indonezji;
8 XII – Warszawa, Konferencja z okazji 50-lecia dekretu Soboru Watykańskiego II „Ad gentes” w podziemiach katedry warszawsko-praskiej,
referat: Redemptoris missio; 9 XII – Warszawa (UKSW), konferencja
„Modlitwa w religiach świata”, organizatorzy – Instytut DKiR WT UKSW
oraz Centrum Formacji Misyjnej, referat: Modlitwa szintoistyczna; 11 XII –
Warszawa (UKSW), konferencja „Wizualizacja a ewangelizacja”, organizator Instytut DKiR WT UKSW, referat: Wizualizacja na przykładzie
sztuki chrześcijańskiej w Chinach.
Ks. prof. dr hab. Marian KOWALCZYK SAC: 16-17 IX – Częstochowa, Ogólnopolskie sympozjum „Liturgia zakonna w kontekście Roku życia konsekrowanego”, organizator – Komisja liturgiczna Episkopatu Polski,
referat Eklezjalny wymiar życia konsekrowanego; 25-27 X – Konstancin,
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Zebranie księży rektorów, proboszczów i dyrektorów dykasterii pallotyńskiej Prowincji Chrystusa Króla na temat obchodów Nadzwyczajnego
Świętego Roku Miłosierdzia, referat Program Roku Miłosierdzia w świetle
bulli papieża Franciszka „Misericordiae Vultus”.
Ks. prof. dr hab. Jacek NOWAK: 8-10 IX – Kalisz, udział w Sympozjum „Święty Józef w liturgii Kościoła i pobożności ludowej”; 16-17
IX – Częstochowa, Sympozjum Liturgia zakonna w kontekście Roku Życia
Konsekrowanego, organizator – Komisja liturgiczna Episkopatu Polski,
referat Historia i teologia błogosławieństwa opata i ksieni (współorganizator); 22-24 IX – Toruń, 53 Sympozjum Biblistów Polskich, referat Biblia
Tysiąclecia w liturgii; 19 XI – Warszawa, Spotkanie formacyjno-duszpasterskie organizowane przez Sekretariat Fatimski dla kustoszy sanktuariów
i duszpasterzy zaangażowanych w nabożeństwa fatimskie, referat Maryja
w liturgii Kościoła; 24 XI – Warszawa (UKSW), Konferencja naukowa
„Liturgia i Biblia”, referat Archetyp liturgii słowa w liturgii synagogalnej
(współorganizator).
Ks. dr Mirosław MEJZNER: 5 VII – Sieradz, Panel dyskusyjny
połączony z prezentacją książki wywiadu-rzeki z kardynałem Zenonem
Grocholewskim, Prefektem Watykańskiej Kongregacji do spraw Edukacji Katolickiej „Ukazywać światu Chrystusa” (Pallottinum, Poznań 2015,
s. 288); 21-23 IX – Czestochowa, Spotkanie Sekcji Patrystycznej przy
Komisji ds. Nauki Katolickiej Konferencji Episkopatu Polski: „Kobieta
w historii zbawienia według Ojców Kościoła”, wykład Fizjologia i rozrodczość kobiety u Metodego z Olimpu; 6 XI – Lanciano (Włochy), 13. Italian
Workshop, Culto e Cultura: “Insieme verso il Giubileo di Papa Francesco”,
udział w panelu: Turismo e accoglienza nell’Anno Giubilare – il valore
dell’ospitalità; 21 XI – Watykan, Sympozjum z okazji 5.edycji wręczenia
Nagrody Ratzingera 2015 (udział bierny).
Prof. dr hab. Jerzy OLĘDZKI: 16-17 X – Warszawa (UKSW) Konferencja „Wielkość czy autorytet? Jan Paweł II w przekazach polskich
mediów podczas Jego kanonizacji”, organizatorzy – KUL, UJ, UKSW, UW
oraz Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, referat Autorytet i świętość Jana
Pawła II w polskojęzycznych otwartych zasobach internetowych; 26-27
XI – Kraków Ogólnopolska konferencja „60 lat prasoznawstwa w Polsce”,
organizator – Uniwersytet Jagielloński, referat O zawiłościach współpracy
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międzynarodowej w PRL na przykładzie XI Kongresu IAMCR w Warszawie (1978); 30 XI – Warszawa, Szkolenie dla Polsko-Niemieckiej Izby
Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska), referat O społecznym znaczeniu
public relations w Polsce.
Ks. dr Dariusz PATER: 26 VII – Chicago (USA), prelekcja nt. Rodzina
wobec zagrożeń współczesności w ramach projektu badawczego „Christus
Medicus – wobec bólu i cierpienia. Posługa kapelana szpitalnego w nowym
spektrum”, na zaproszenie Kongresu Polonii Amerykańskiej w Illinois; 7-9
IX – Drohiczyn, XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo człowieka a sytuacja młodzieży”, organizatorzy – Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach Instytut Pedagogiki, Mazowieckie Samorządowe Centrum
Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach, Wyższe Seminarium Duchowne w Drohiczynie, Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Siedlcach, referat Wartość życia osób starszych a współczesny kult młodości;
8-11 IX – Mikołajki, II Konferencja Naukowa Logistyka w Ratownictwie,
zorganizowana przez Uniwersytet Technologiczno–Humanistyczny im.
K. Pułaskiego w Radomiu, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie, Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie,
Polskie Towarzystwo Medycyny i Technik Hiperbarycznych, Wyższą Szkołę
Gospodarki w Bydgoszczy, Wydział Nauk o Bezpieczeństwie WSOWL we
Wrocławiu, Okręgowe WOPR w Radomiu, PODWODNIK Szkołę Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych, referat Formacyjne zadania sportu
w życiu ratowników wodnych; 29-30 IX – Warszawa, Współczesne oblicza
dobra, warsztaty zorganizowane przez Caritas Polska dla Koordynatorów
Wolontariatu Diecezjalnych Caritas, Centrum Charytatywno-Edukacyjne
Caritas; 5-7 X – Suwałki, I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ratownictwo medyczne w nauce i praktyce” zorganizowana przez Uniwersytet
Technologiczno–Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu, Wydział
Studiów Anglojęzycznych Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im.
W. Pola w Lublinie, Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej, Laboratorium Symulacji Medycznych w Suwałkach, Okręgowe
WOPR w Radomiu, PODWODNIK Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych
i Obronnych, referat Wymiar psychologiczno-duchowy pracy ratownika
medycznego.
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Prof. UKSW dr hab. Monika PRZYBYSZ: 22 VIII – Łeba, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Sacrum-profanum”, Organizatorzy – Dzieło
Kolpinga Diecezji Pelplińskiej, Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie, Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego
UKSW, WT UMK, Pracownia Szlaku św. Jakuba, Instytut Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku, WSD w Pelplinie, Instytut Balticum,
Fundacja Inicjatyw Obywatelskich Marcina Fuhrmanna, referat: Mediatyzacja sacrum i profanum. Nowa fala social media; 27 VIII – Wrocław, 45.
Wrocławskie Dni Duszpasterskie „Nowe życie w Chrystusie”, referat Nowe
życie w Chrystusie w nowej ewangelizacji w mediach; 25 IX Dąbrowa Górnicza, 25. Jubileuszowe Sympozjum Naukowe „Człowiek-Media-Edukacja”,
organizator Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, referat: Kościół
w social media i social media w Kościele w Polsce na przykładzie serwisu
społecznościowego Twitter; 7 X – Warszawa (UKSW), Konferencja naukowa „Mowa nienawiści. Hejting i trolling w komunikacji społecznej w internecie”, organizatorzy Koło Naukowe Public Relations w Social Media
oraz Katedra Public Relations i Komunikacji Marketingowej WT UKSW,
referat Kampanie społeczne przeciw trollingowi i hejtingowi w Sieci. Analiza porównawcza; 17 X Warszawa (UKSW), Konferencja „Wielkość czy
autorytet? Jan Paweł II w przekazach polskich mediów podczas Jego kanonizacji”, organizatorzy – KUL, UJ, UKSW, UW oraz Fundacja Dzieło
Nowego Tysiąclecia, referat Kanonizacja Jana Pawła II w polskojęzycznych
grupach i na fanpage’ach na Facebooku; 28 XI – Brno (Czechy), 13th
International Conference Cyberspace, Organized by the Faculty of Law in
cooperation with the Faculty of Social Studies, Masaryk University, and
European Academy of Law and ICT, referat (wraz z ks. prof. UKSW dr.
hab. J. Klochem) Religious collaborative milieus of the Catholic Church in
Poland based on empirical research; 10 XII – Warszawa (UKSW), VII.
Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców z cyklu „Wyzwania Nowych Mediów” pt. Edukacja medialna 2.0, organizator IEMID WT UKSW,
referat Komunikacja wizualna w edukacji 2.0 – szanse i zagrożenia.
Dr Aneta RAYZACHER-MAJEWSKA: 7 X – Warszawa (UKSW),
Konferencja naukowa „Mowa nienawiści w sieci. Hejting i trolling w komunikacji społecznej w internecie”, organizatorzy Koło Naukowe Public
Relations w Social Media oraz Katedra Public Relations i Komunikacji
Marketingowej, referat Hejterzy kontra rzeczywistość – krytyka lekcji
religii w Internecie.
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Ks. prof. dr hab. Jarosław RÓŻAŃSKI: 16-18 IX – Rzeszów, XI Zjazd
Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce „Islam. Apologia
i dialog”, referat Rozumienie i praktyka dżihadu w islamie północnej Afryki;
1 X – Warszawa (UKSW), Ogólnopolska konferencja naukowa „Bilad as
Sudan: dziedzictwo przeszłości”, organizatorzy – Polskie Towarzystwo
Afrykanistyczne, Instytut DKiR WT UKSW, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, referat Figuil – zarys dziejów
miasta i centralnej misji polskich oblatów Maryi Niepokalanej w północnym
Kamerunie (współorganizator); 1 X – Warszawa (UKSW), Ogólnopolska
konferencja naukowa „Sudan: archeologia i historia”, organizatorzy – Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, Instytut DKiR WT UKSW, Instytut
Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, referat Niloci z Sudanu Południowego (współorganizator); 15 X – Warszawa
(UKSW), Ogólnopolska konferencja naukowa „Gabon wczoraj i dziś. 15
lat posługi misyjnej Braci Mniejszych Kapucynów w Gabonie”, organizatorzy – Katedra Misjologii, IDKiR WT UKSW w Warszawie, Zakon Braci
Mniejszych Kapucynów, Prowincja Warszawska, referat Kościół w Gabonie
u początków i dzisiaj (współorganizator); 23-25 X – Pieniężno, Sympozjum misjologiczne „«Ad gentes», «Evangelii Nuntiandi», «Redemptoris
missio». Jubileusz nowego paradygmatu misji”, organizator – Misyjne
Seminarium Duchowne Księży Werbistów, referat Dekret «Ad gentes»
a pokolonialny kryzys misji; 30 X – Warszawa (UKSW), konferencja „Ekstremizm muzułmański – nowe wyzwanie do dialogu? Konferencja z okazji
50. rocznicy ogłoszenia deklaracji «Nostra aetate» Soboru Watykańskiego
II”, organizatorzy – Instytut DKiR WT UKSW, Komitet ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi KEP, referat Boko Haram a prześladowania
chrześcijan w rejonie Jeziora Czad (współorganizator); 5-6 XI – Wrocław,
XXXI Ogólnopolskie Forum Młodych „Chrześcijanie i muzułmanie – od
konfrontacji do dialogu”, organizator – Koło Teologiczne Alumnów Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, referat
Ekstremizm muzułmański – nowe wyzwanie do dialogu? Przykład Afryki
Subsaharyjskiej; 18 XI – Warszawa (UKSW), Ogólnopolska konferencja
naukowa „Religia i etyka jako administracyjny czynnik oddziaływania
w relacjach międzynarodowych”, organizator – Wydział Prawa i Administracji UKSW, referat Próby ideologizacji religii. Przykład Boko Haram
z północnej Nigerii; 26-28 XI – Żory, IV Kongres Afrykanistów Polskich, organizatorzy – Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne i Muzeum
Miejskie w Żorach, referat Islam w Kamerunie Północnym w strukturach
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współczesnego państwa; 26-28 XI – Żory, IV Kongres Afrykanistów Polskich, organizatorzy – Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne i Muzeum
Miejskie w Żorach, referat Obrzędy przejścia wśród północnokameruńskich
Kirdi; 9 XII – Warszawa, Sympozjum „Modlitwa w religiach świata”,
organizatorzy – Instytut DKiR WT UKSW, Centrum Formacji Misyjnej
w Warszawie, referat Modlitwa w perspektywie religioznawczej (współorganizator); 11 XII – Warszawa (UKSW), Sympozjum „Wizualizacja
a ewangelizacja. Przeszłość i teraźniejszość”, organizator – Instytut DKiR
WT UKSW, referat Przykłady wizualizacji Ewangelii i inkulturacji w architekturze sakralnej w północnym Kamerunie (współorganizator).
Prof. dr hab. Eugeniusz SAKOWICZ: 15 X – Toruń, Konferencja
Naukowa „«Radość i nadzieja, smutek i trwoga…» Sobór Watykański II
z perspektywy półwiecza”, organizator – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, referat Dialog z braćmi w wierze Abrahama – żydami i muzułmanami. Perspektywa posoborowego półwiecza
(referat odczytany w zastępstwie); 19 X – Warszawa (UKSW), Konferencja
Naukowa pt. „Osoba z niepełnosprawnością w przestrzeni społecznej.
Dwa światy – jedność w praktyce edukacyjno-rehabilitacyjnej, zawodowej
i twórczej”, referat Osoby niepełnosprawne w kulturach świata (referat
odczytany w zastępstwie); 24 X – Pieniężno, Sympozjum Misjologiczne
„«Ad gentes», «Evangelii nuntiandi», «Redemptoris missio». Jubileusz
nowego paradygmatu misji”, organizator – Misyjne Seminarium Duchowne
Księży Werbistów w Pieniężnie, referat Misje i dialog – soborowy dualizm?;
5 XI – Olsztyn, Seminarium pt. „Św. Katarzyna Aleksandryjska w wierze
pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś. Perspektywa uniwersalna
i regionalna”, organizator – Wydział Teologii UWM w Olsztynie, „Głos”
w dyskusji Święta Katarzyna – patronka uczonych teologów i projektantek mody (tekst odczytany w zastępstwie); 26 XI – Warszawa (UKSW),
Sympozjum Międzynarodowe „Mądry Przewodnik w drodze do prawdy”.
Ks. prof. dr hab. Tadeusz Dajczer 1931-2009 „pro memoria”, referat Księdza
prof. Tadeusza Dajczera rozumienie teologii religii; 3 XII – Toruń, Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Dialog z islamem?”, Centrum Dialogu
Jana Pawła II, organizatorzy – Urząd Marszałkowski w Toruniu, Fundacja
Dunaj Instytut Dialogu, Fundacja Tevere z Rzymu, Wydział Teologii UMK
w Toruniu, referat M. Fethullaha Gülena „wizja” dialogu międzyreligijnego
w kontekście Deklaracji „Nostra Aetate” Soboru Watykańskiego II (referat
odczytany w zastępstwie).
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ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz STĘPIEŃ: 10-14 VIII – Oxford
(Anglia), Seventeenth International Conference on Patristic Studies, organizator – University of Oxford, Faculty of Theology and Religion, referat
Action of will and Generation of the Son in extant works of Eunomius; 15‑19 IX – Poznań, Konferencja ogólnopolska: X polski zjazd filozoficzny,
organizatorzy – Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii UAM, referat
Wiara prowadząca do rozumienia. Wiara jako typ poznania naturalnego
w ujęciu św. Augustyna; 27 IX – 3X Warna (Bułgaria), Konferencja międzynarodowa „Sophia, the Wisdom of God”, organizatorzy – Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen in Frankfurt am Main, Religious
Confessions Dicrectorate – Counsil of Ministers, RepublicZapytanie i p of
Bulgaria, referat Created or uncreated Wisdom? Arguments on Christ as the
Wisdom of God in the polemic of Basil the Great and Gregory of Nyssa against Eunomius; 21 X Warszawa (UKSW), Konferencja „Absolut nieobecny.
Literatura XX wieku jako miejsce teologiczno-filozoficznego namysłu nad
transcendencją”, organizatorzy – Katedra Filozofii Religii (Instytut DKiR)
oraz Koło naukowe studentów doktoranckich teologii (współorganizator);
12-14 XI – Salamanka (Hiszpania), Sixth World Conference on Metaphysics, organizatorzy – Universidad Pontificia de Salamanca, Fondazione
Idente di Studi e di Ricerca, referat Known or Unknown God? The Arian
Controversy and the beginning of Christian Negative Theology.
Ks. prof. UKSW dr hab. Marek TATAR: 21-27 IX – Avila (Hiszpania), Światowa Konferencja „Teresa de Jesus patrimonio de la humanidad”,
organizator – Universidad de la Mistica-Avila, referat Image of man in The
Interior Castle Fortress of St. Teresa of Avila as a response to the contemporary anthropological crisis (Obraz człowieka w Zamku Wewnętrznym
św. Teresy z Avila jako odpowiedź na współczesny kryzys antropologiczny).
Programy radiowe i telewizyjne: 17 X, Radio Jasna Góra, Święta Teresa
z Avila i jej aktualność, 18 X, TV Republika (Warszawa), Potyczki z wiarą.
Czy Kościół zmienia dogmaty?
Ks. prof. dr hab. Stanisław URBAŃSKI: 22 X – Kraków, XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z serii: Duchowość Klasztorów Polskich.
Przekaz i Komunikacja, Bogdan Jański (w 175 rocznicę śmierci Sługi Bożego), Centrum Resurrectionis, referat Życie mistyczne Bogdana Jańskiego;
27 X – Warszawa, „Europejska mistyka przeżyciowa”. Międzynarodowa
konferencja naukowa, organizator – Studium Duchowości Europejskiej
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i katedra Teologii Życia Duchowego Wydziału Teologicznego UKSW
(współorganizator konferencji), referat Polska mistyka przeżyciowa; 18 XI –
Warszawa, „Szukaj siebie we Mnie” (św. Teresa z Avila). W poszukiwaniu
duchowości światła, VII Konferencja ogólnopolska interdyscyplinarna,
organizatorzy – katedra Teologii Życia Duchowego UKSW, Fundacja AMF
„Nasza Droga” (współorganizator konferencji).
Ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz WIELEBSKI: 14 X – LUBLIN,
Sympozjum naukowe „Kościół w zmieniającym się społeczeństwie z okazji 50-lecia ogłoszenia Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie
współczesnym «Gaudium et spes»”, organizatorzy – Specjalizacja Teologii
Praktycznej KUL i Specjalizacja Teologii Pastoralnej UKSW, referat: Dialog ad intra i ad extra Kościoła w Polsce.
Ks. prof. dr hab. Józef ZABIELSKI: 15 VII, 14 IX, 21 IX – Białystok,
Radio „I” – Białystok, Polskie Radio, konferencje Moralność życia społecznego; 18-19 IX, 9-10 X, 16-17 X, 27-28 XI – Wilno (Litwa), Centrum
Katechetyczne w Wilnie. Studium Teologii, wykłady Teologia moralna
życia osobistego; 17 XI – Warszawa (UKSW), Konferencja naukowa doktorantów teologii moralnej WT UKSW (udział czynny, współorganizacja);
ukończony został projekt UKSW, którego efektem jest publikacja monografii Roztropność, męstwo, umiarkowanie i sprawiedliwość jako wyznaczniki
chrześcijańskiej moralności. Studium tomistyczno-aksjologiczne, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015, ss. 206.

