
Rocznik Teologii Katolickiej, tom XI/2, rok 2012sPrawozdania

sprawozdanie z działalności 
Międzywydziałowej Katedry teologii 
Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku 
w roku akademickim 2011/2012

Międzywydziałowa Katedra Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Bia-
łymstoku prowadzi działalność badawczą, dydaktyczną i wydawniczą. 
Swoją statutową działalność w roku akademickim 2011/2012 realizo-
wała w sześcioosobowym składzie. Na stanowisku profesora nadzwy-
czajnego byli zatrudnieni: ks. abp prof. dr hab. Edward Ozorowski, 
pełniący jednocześnie funkcję kierownika Katedry, ks. dr hab. Adam 
Skreczko prof. UwB i ks. prof. dr hab. Józef Zabielski, na stanowisku 
adiunkta: ks. dr Tadeusz Kasabuła i ks. dr Andrzej Proniewski oraz 
w pionie administracyjnym – mgr lic. Anna Dzięgielewska. 

 W roku sprawozdawczym 2011/2012 Katedra realizowała program 
ustalony na comiesięcznych Radach. W nim poczesne miejsce zajmuje 
działalność naukowo-badawcza, w którą wpisują się liczne konferencje 
o zasięgu międzynarodowym i regionalnym. 

Wobec szerzących się sporów o człowieka – jego statusu jako osoby 
w prawodawstwie i życiu społecznym i rodzących się z nich niepoko-
jących praktyk godzących w jego życie w dniach 14-15.10.2011 roku 
we współpracy z International Institute of Restorative Reproductive 
Medicine w ramach II Dni Godności Życia odbyła się międzynarodo-
wa konferencja Otoczmy troską życie. Pierwszego dnia obrady odbyły 
się w kinie „Ton”. Uczestnicy wysłuchali następujących prelekcji: 
ks. prof. dr. hab. Józefa Zabielskiego Osoba ludzka jako normatyw 
ochrony życia, mgr. Adama Lachowicza Historia prawa prenatalnego, 
dr Marty Cywińskiej Ochrona życia w kulturze społeczeństw, dr. inż. 
Antoniego Zięby Aktualne zadania ruchów pro life w Polsce. Drugiego 
zaś dnia sesję w auli Magna Uniwersytetu Medycznego rozpoczął film 
Od poczęcia człowiek. Po nim nastąpiły wystąpienia prelegentów. Byli 
nimi: Ks. prof. dr hab. Stanisław Warzeszak Prawo naturalne a pro-
blem niepłodności, prof. Urszula Dudziak Odpowiedzialność za miłość 
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i życie – przejawem i warunkiem zdrowia człowieka, prof. med. Wanda 
Półtawska Czego oczekiwał ojciec święty Jan Paweł II od lekarzy?, prof. 
Phil Boyle (Irlandia) Naprotechnologia, dr med. Tadeusz Wasilewski 
Godność i życie ludzkie w leczeniu niepłodności małżeńskiej, prof. dr 
hab. Alina T. Midro Zaburzenia genetyczne u dzieci, które mogą po-
wstawać po zastosowaniu metody in vitro, mgr Dariusz Wasilewski 
Ocena skuteczności klinicznej i ekonomicznej in vitro, mgr Agnieszka 
Pietraszko-Gryń Sytuacja cywilno-prawna dziecka poczętego w następ-
stwie sztucznej prokreacji.

Refleksją nad rokiem duszpasterskim pod hasłem Kościół naszym 
domem stał się zorganizowany w dniu 07.01.2012 roku zjazd kolędowy. 
Jego tematyka koncentrowała się wokół tegoż zagadnienia. Sympo-
zjum miało miejsce w kinie „Ton”. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać 
o. prof. dr. hab. Andrzeja Napiórkowskiego OSPPE, który wystąpił 
z prelekcją nt. Teologia roku duszpasterskiego 2011/2012 oraz ks. bp. 
dr. Józefa Wysockiego, który przygotował referat Ceremoniał rodzinny 
budowaniem domu Kościoła.

W celu wypracowania nowych metod kerygmatycznych w obliczu 
współczesnych wyzwań duszpasterskich, w dniach 14-15.02.2012 roku 
zostały zorganizowane warsztaty duszpasterskie dla księży, których 
motywem przewodnim była Nowa ewangelizacja. Uczestnicy mieli 
okazję wysłuchać wykładu ks. bp. dr. Edwarda Dajczaka, omawiające-
go to zagadnienie. Po nim w grupach konwersatoryjnych: ks. mgr. lic. 
Jerzego Sęczka (Dzieci), ks. dr. Jarosława Grzegorczyka (Młodzież) i ks. 
dr. Zbigniewa Snarskiego (Dorośli) wypracowywali metody skutecznej 
ewangelizacji wśród poszczególnych grup wiekowych ludzi. 

Tematowi relacji nauki i wiary w procesie poznania oraz ich rela-
cjach w kształtowaniu współczesnej moralności społecznej została 
poświęcona międzynarodowa konferencja Nauka a wiara, zorganizo-
wana w dniach 6-8.03.2012 roku we współpracy z Katedrą Biostruk-
tury, Zakładem Patomorfologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego 
w Białymstoku. Miejscem obrad stała się Aula Magna UM. Uczestnicy 
konferencji byli świadkami prezentacji stanowisk przedstawicieli 
różnorodnych dyscyplin naukowych. Pierwszego dnia z prelekcjami 
wystąpili: ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk Nauki przyrodnicze: 
metafizyka – wiara, zmarły niespełna dwa tygodnie później prof. dr 
hab. Jerzy Janik Fizyka a problem Boga – pokora fizyka, prof. Józef Du-
lak Medycyna regeneracyjna w świetle relacji między nauką i wiarą. Na-
stępnego dnia uczestnicy wysłuchali referatów: ks. abp. prof. dr. hab. 
Edwarda Ozorowskiego Anatomia wiary – przyczynek do dialogu nauki 
z wiarą, prof. dr. hab. Mieczysława Chorążego Złożoność życia – od 
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nauki przyrodniczej do wiary, prof. dr. hab. Stanisława Pużyńskiego 
Eutanazja – punkt widzenia psychiatry. Ostatni dzień był poświęcony 
problemom bioetycznym. Referaty wygłosili: ks. bp dr hab. Józef Wró-
bel prof. KUL Bioetyka a wiara i prof. Mariusz Z. Ratajczak Komórki 
macierzyste w medycynie regeneracyjnej – nadzieje i zagrożenia.

W celu pogłębienia refleksji nad rolą rodziny, 29.03.2012 roku została 
zorganizowana przy współpracy z Katedrą Pedagogiki Niepaństwowej 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku konferencja pt. W tro-
sce o współczesną rodzinę. Teoria, badania, pomoc. Wśród licznych 
wystąpień wykładowców NWSP pracownicy Katedry zaprezentowali 
referaty: ks. abp prof. dr hab. Edward Ozorowski Teologia wśród nauk 
o rodzinie, ks. prof. dr hab. Adam Skreczko Pedagogizacja rodziców 
formą pomocy współczesnej rodzinie.

W rocznicowe obchody powstania metropolii białostockiej został 
wpisany zjazd paschalny pod hasłem Dwudziestolecie metropolii biało-
stockiej, który odbył się 14.04.2012 roku. Miejscem sesji była sala kina 
Ton. Uczestnicy zapoznali się z historią metropolii dzięki wykładom 
ks. prof. dr. hab. Wojciecha Góralskiego Kanoniczne znaczenie metro-
polii w Kościele i ks. dr. Tadeusza Kasabuły Archidiecezja Białostocka 
– geneza i rozwój. 

W dniach 17-19.09.2012 roku pod patronatem Katedry odbył się 
Zjazd Towarzystwa Teologów Dogmatyków. Konferencja międzyna-
rodowa została zorganizowana pod hasłem Człowieczeństwo Boga. 
Miejscem obrad było Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne 
w Białymstoku. 

 Obok organizacji i udziału pracowników Katedry w konferencjach, 
w sferze badawczej zawierają się publikacje naukowe: 13 publikacji 
w recenzowanym czasopiśmie karajowym lub zagranicznym wymie-
nionym w wykazie MNISW, 3 monografie, 32 autoryzowane rozdziały 
w monografiach, 4 redakcje wieloautorskiej monografii lub serii wy-
dawniczej i wiele innych publikacji popularnonaukowych. 

W ramach działalności dydaktycznej Katedra uczestniczy w procesie 
dydaktycznym Uniwersytetu w Białymstoku poprzez prowadzenie 
przez jej pracowników naukowych zajęć w formie wykładów, konwer-
satoriów, ćwiczeń i seminariów na poszczególnych wydziałach UwB: 
ks. prof. dr hab. Józef Zabielski: „Bioetyka” (30 godz.) dla studentów 
Wydziału Biologiczno-Chemicznego, „Etyka” (15 godz.), „Współczesne 
koncepcje filozofii i etyki” (60 godz.) i seminarium magisterskie (100 
godz.) na Wydziale Pedagogiki i Psychologii; ks. dr hab. Adam Skreczko 
prof. UwB: Seminarium magisterskie (270 godz.) – Wydz. Pedagogiki 
i Psychologii; ks. dr Tadeusz Kasabuła: „Chrześcijańskie dziedzictwo 
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Europy” (15 godz.), „Elementy przedchrześcijańskie w religijności 
pogranicza polsko-litewsko-ruskiego w XVI-XVIII wieku (30 godz.), 
„Kultura życia codziennego w Polsce przedrozbiorowej (30 godz.), 
„Kulturowe korzenie Europy” (90 godz.) w Katedrach Stosunków 
Międzynarodowych i Neofilologii oraz w Instytucie Filologii Polskiej, 
Angielskiej i Francuskiej; ks. dr Andrzej Proniewski: „Teologiczne 
uwarunkowania komunikacji interpersonalnej” (30 godz.), „Tożsa-
mość Europy międzykulturowej” (30 godz.) na Wydziale Biologiczno-
-Chemicznym, „Historia filozofii” (50 godz.), „Współczesne koncepcje 
filozofii i etyki” (120 godz.), „Podstawy filozofii” (30 godz.), „Etyka 
zawodowa” (60 godz.), „Etyka” (15 godz.), Seminaria magisterskie 
(50 godz.).

W ramach działalności wydawniczej zespół redakcyjny złożony 
z pracowników MKTK przygotował do druku i wydał X tom pisma 
Katedry „Rocznik Teologii Katolickiej”. Znajduje się w nim 16 arty-
kułów naukowych, 3 sprawozdania i 8 recenzji. 

Regularne Rady Katedry odbywają się w jej siedzibie. Służą wypra-
cowaniu projektów naukowo-badawczych. Ustalenia te przybierają 
kształt w postaci organizowanych konferencji o zasięgu regionalnym 
i międzynarodowym. 

Anna Dzięgielewska


