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Sprawozdanie z działalności Katedry Teologii 
Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku 
w roku akademickim 2015/2016

Kadra
W Katedrze Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku (UwB) 

w minionym roku akademickim 2015/2016 zatrudnionych było trzech 
pracowników. Dwóch pracowników naukowych na stanowisku ad-
iunkta: ks. dr hab. Andrzej  Proniewski (p.o. kierownika KTK) – cały 
etat, ks. dr Tadeusz  Kasabuła – 1/2 etatu oraz ks. mgr lic. Leszek M. 
 Jakoniuk (pracownik administracyjny w sekretariacie KTK)- cały etat.

Działalność dydaktyczna
Katedra Teologii Katolickiej w roku akademickim 2015/2016 przygo-

towała dwusemestralne studia podyplomowe z etyki i fi lozofi i religii. 
Mała ilość chętnych nie pozwoliła jednak otworzyć studiów podyplo-
mowych w roku akademickim 2015/2016. Kadra na studia podyplomo-
we wywodzi się z UwB oraz innych ośrodków akademickich z Polski. 

W ramach działalności dydaktycznej pracownicy naukowi KTK 
przeprowadzili następujące wykłady:
ks. dr hab. Andrzej  Proniewski 

 – „Tajemnice wszechświata. Dialog wiary z nauką” (Wydział Bio-
logiczno-Chemiczny UwB; Wydział Historyczno-Socjologiczny 
UwB; Wydział Pedagogiki i Psychologii) 105 godz.

 – „Filozofi a” (Wydział Ekonomii i Zarządzania) 72 godz.
 – „Podstawy fi lozofi i” (Wydział Ekonomii i Zarządzania) 15 godz.
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 – seminarium magisterskie (Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB) 
100 godz.

ks. dr Tadeusz  Kasabuła 
 – „Wybrane zagadnienia kultury Bizancjum” (fi lologia rosyjska) 15 
godz.

 – „Monastycyzm wschodni” (fi lologia rosyjska) 30 godz.
 – „Europejskość Europy” (fi lologia rosyjska) 30 godz.

Konferencje naukowe
Katedra Teologii Katolickiej UwB w okresie sprawozdawczym była 

organizatorem 6 konferencji naukowych:
 – „IV Dni godności życia” (Białystok, 14-16 października 2015)
 – „Konsekracja życia” (Białystok 24 października 2015)
 – „Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski w aspekcie Miłosierdzia Bo-
żego” (Białystok, 9 stycznia 2016)

 – „Warsztaty formacyjno-pastoralne: powołanie” (Białystok 23-24 
lutego 2016)

 – „Duszpasterstwo liturgiczne” (Białystok, 2 kwietnia 2016)
 – „Bolesława  Lament (1862-1946) – Błogosławiona na nasze czasy” 
(Białystok, 4 czerwca 2016)

oraz współorganizatorem 2 konferencji:
 – „Piękno w sacrum” (Białystok, 14-16 kwietnia 2016)
 – „Mózg, świadomość, myśl” (Białystok, 23-25 maja 2016)

Działalność naukowo-badawcza
Pracownicy naukowi KTK UwB w ramach działalności naukowo-

-badawczej opublikowali efekty swojej pracy: 
Monografi e, rozdziały książek, artykuły
ks. dr hab. Andrzej  Proniewski:

 – Błogosławiona Dziewica Maryja Matka Boga w misterium  Kościoła. 
W pięćdziesiątą rocznicę Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Lu-
men Gentium, [w:] „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 22 (2015), 
s. 131-143.

 – Theological issues in the ecological encyclical Laudato si, [w:] „Rocz-
nik Teologii Katolickiej” 14/1 (2015), s. 49-61.

 –  Benedykt XVI o społecznym charakterze posługi kapłana, [w:] Społe-
czeństwo. Studia, prace badawcze i dokumenty z zakresu nauczania 
społecznego  Kościoła.

 – Marital parenthood planning [w:] „Studia Teologii Dogmatycznej” 
2 (2016), s. 179-193.
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 – Teologia ekologii, [w:] Ekologia wyzwaniem dla teologii, Wrocław 
2016, s. 61-78.

Redakcja:
 – „Studia Teologii Dogmatycznej”, Białystok 2016
 – „Rocznik Teologii Katolickiej”, Białystok 2015, t. 14/1
 – „Rocznik Teologii Katolickiej”, Białystok 2015 t. 14/2
 – „Rocznik Teologii Katolickiej”, Białystok 2016 t. 15/1

 
ks. dr Tadeusz  Kasabuła

 – Prałatury i kanonie de gremio Kapituły Katedralnej Wileńskiej 
w okresie przedrozbiorowym, „Rocznik Teologii Katolickiej”, 15 
(2016)

 – Schematyzmy diecezjalne w ich historycznym rozwoju, „Archiva 
Ecclesiastica”, 8 (2015) 

 – Parafi a Choroszcz w okresie I wojny światowej, „Studia Teologicz-
ne. Białystok – Drohiczyn – Łomża”, 34 (2016)

Udział w konferencjach, zjazdach naukowych 
i wydarzeniach kulturalno-naukowych, referaty

W roku akademickim 2015/2016 pracownicy naukowi oprócz uczest-
nictwa w wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych 
przez KTK wzięli udział w sympozjach, zjazdach, wernisażach:
ks. dr hab. Andrzej  Proniewski

 – Konferencja naukowa Towarzystwa Teologów Dogmatyków: 
„Nadzwyczajne i nadprzyrodzone. Systematyczna perspektywa 
teologiczna fenomenów religijnych” (12-14.09.2016 – Świdnica)

Referaty:
 – „Ekonomia świata – ekonomia nieba” – wykład inauguracyjny 
na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UwB (1.10.2015 – Białystok)

 – „Problem uchodźców a apostolat miłosierdzia” – wykład w ramach 
XXXIII Dni Kultury Chrześcijańskiej (21.10.2015 – Białystok)

ks. dr Tadeusz  Kasabuła 
 – Otwarcie i wernisaż wystawy: „Ona zetrze głowę Twoją – Rycer-
stwo Niepokalanej” – współorganizacja i prezentacja wystawy; 
(14.10.2015 – 13.01.2016 – Białystok)

 – Wernisaż wystawy „Japońskie krajobrazy” – organizacja i prezen-
tacja wystawy (28.01.2016 – Białystok)

 – Otwarcie i wernisaż wystawy „Haft ludowy w służbie sacrum” – 
organizacja i prezentacja wystawy (4.02.2016 Białystok)
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 – Otwarcie i wernisaż wystawy fotografi cznej „Piękny jest nasz 
świat” – współorganizacja

Referaty:
 – XXXIII Dni Kultury Chrześcijańskiej w Białymstoku, referat: 
„Powstanie i ekspansja  islamu w VII-VIII wieku. Współczesne 
implikacje” (październik 2015)

 – Cykl 13 wykładów, referatów i prelekcji z okazji 1050. Rocznicy 
Chrztu Polski (kwiecień-maj 2016)

Wydawnictwo
Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku w ramach 

działalności KTK ukazały się następujące publikacje:
 – „Rocznik Teologii Katolickiej”, Białystok 2015, t. 14/1 (10 punktów)
 – „Rocznik Teologii Katolickiej”, Białystok 2015, t. 14/2 (10 punktów)
 – „Rocznik Teologii Katolickiej”, Białystok 2016, t. 15/1 (10 punktów)
 – „Studia Teologii Dogmatycznej”, Białystok 2016
 – L.  Gerosa, Gdzie rodzi się prawdziwy  człowiek, Białystok 2016

Projekty
ks. dr Tadeusz  Kasabuła

 – Kierownik projektu: „Ochrona i cyfrowe udostępnienie obiektów 
dziedzictwa kulturowego znajdujących się w zasobach Archiwum 
i Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku” – czas realizacji: 
2016-2020

 – Kierownik projektu: „Renowacja wybranych tkanin liturgicznych 
fundacji Branickich dla kościoła w Choroszczy” – czas realizacji: 
2016-2017


