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Sprawozdanie z działalności Katedry  Teologii 
Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku 
w roku akademickim 2017/2018

Kadra
W Katedrze  Teologii Katolickiej UwB w roku akademickim 2017/2018 

zatrudnionych było trzech pracowników. Dwóch pracowników nauko-
wych na stanowisku profesora nadzwyczajnego : ks. dr hab. Andrzej 
 Proniewski (p.o. kierownik KTK) – cały etat, ks. dr Tadeusz  Kasabuła 
na stanowisku adiunkta – 1/2 etatu oraz ks. mgr lic. Leszek M.  Jakoniuk 
(pracownik administracyjny w sekretariacie KTK) – cały etat.

Działalność dydaktyczna
W ramach działalności dydaktycznej pracownicy naukowi KTK 

przeprowadzili następujące wykłady:

ks. dr hab. Andrzej  Proniewski, prof. UwB (181 godz.)
–  Tajemnice wszechświata.  Dialog  wiary z nauką – 90 godz. (biologia)
–  Podstawy  fi lozofi i – 21 godz. (ekonomia )
–  Seminarium magisterskie – 50 godz. (pedagogika i psychologia)
–   Dialog międzykulturowy w katechezie – 10 godz. (Studia Pody-

plomowe Katechetyczno-Pedagogiczne)
–  Wychowanie personalistyczne – 10 godz. (Studia Podyplomowe 

Katechetyczno-Pedagogiczne)
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ks. dr Tadeusz  Kasabuła (45 godz.)
–  Chrześcijańskie dziedzictwo Europy – Wydział Historyczno-So-

cjologiczny, 15 godz. (studia stosunków międzynarodowych)
–  Cywilizacja zachodnia a historia Europy – Wydział Historyczno-

-Socjologiczny, 30 godz. (studia stosunków międzynarodowych)

Konferencje naukowe
Katedra  Teologii Katolickiej UwB w okresie sprawozdawczym była 

organizatorem 3 konferencji naukowych:
–  Duch Święty a młodzież – Konferencja naukowa (Białystok 

13.01.2018)
–  Diakonat stały – szafarze nadzwyczajni Eucharystii – Warsztaty 

duszpasterskie dla księży Archidiecezji Białostockiej (Białystok 
27-28.02.2018)

–  Duch Święty i ruchy w  Kościele – Konferencja naukowa (Białystok 
7.04.2018), przewodniczący komitetu organizacyjnego

oraz współorganizatorem konferencji:
–  Otoczmy troską życie. V Dni Godności Życia – Konferencja na-

ukowa (Białystok 17-18.11.2017)
–  Pasterze niezłomni i święci... – Sesja naukowa w 50 rocznicę 
śmierci Biskupów Adama  Sawickiego, Władysława  Suszyńskiego 
i Ignacego Świrskiego (Białystok 10.05.2018) 

–  Kolegialność w  Kościele Katolickim. Perspektywa eklezjologicz-
no-prawna – Konferencja Międzynarodowa (Białystok 28.05.2018) 

–   Człowiek a sztuczna inteligencja – Konferencja naukowa (Biały-
stok 7.06.2018) – przewodniczący komitetu organizacyjnego

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

-badawczej opublikowali efekty swojej pracy: 

Monografie, rozdziały książek, artykuły:
ks. dr hab. Andrzej  Proniewski:
Artykuły naukowe:
–  Interreligious Dialogue in Jesus Christ, „Rocznik  Teologii Katolic-

kiej” 16/1 (2017), s. 21-40.
–  L’atto di appartenenza alla Chiesa secondo Karl  Rahner, „Studia 

Koszalińsko-Kołobrzeskie” 25 (2018), s. 113-133.
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–  Il rapporto tra fede e ragione nell’enciclica Fides et Ratio di  Giovan-
ni Paolo II, „Rivista Teologica di Lugano” XXIII 1(2018), s. 57-77.

–  La razionalità della fede secondo la Lectio Magistralis di  Benedetto 
XVI a Ratisbona, „Rivista Teologica di Lugano” XXIII 2(2018), 
s. 293-306.

–  Between Tradition and Modernity – Dogmatic Theology’s Correla-
tive Task, „Rocznik  Teologii Katolickiej” 17(2018)/1.

Sprawozdania/recenzje/varia:
–  Odezwa Rektora AWSD w Białymstoku na niedzielę 22.10.2017 roku, 

WKAB 4 (2017), s. 194-196.
–  „Duch Święty u początku powołania”, Odezwa Rektora AWSD 

w Białymstoku do odczytania w niedzielę 4. 02. 2018 roku, WKAB 
1 (2018), s. 178-180.

ks. dr Tadeusz  Kasabuła
Monografi e:
–  Archiwalne dziedzictwo. Białostockie Studia Historyczno-Kościelne, 

t. 18, red. T.  Kasabuła, T.  Krahel, A.  Szot, Białystok 2017, ss. 432.
–  Parafi a w Sokolanach 1618-2018. Białostockie Studia Historycz-

no-Kościelne, t. 19, red. T.  Kasabuła, T.  Krahel, A.  Szot, Białystok 
2018, ss. 399.

Rozdziały książek:
–   Wiara i nadzieja, [w:] Sybir.  Wiara – nadzieja – przetrwanie, red. 

W.  Śleszyński, Białystok 2017, s. 8-9.
Artykuły naukowe:
–  „Chryścijanskaja Dumka” w publicystyce białoruskich chrześci-

jańskich demokratów, „Studia Wschodniosłowiańskie”, 17 (2017), 
s. 333-351.

–  Appointing Canonical Prebendaries in the Vilnius Cathedral Chap-
ter During the 14th-18th Centuries, „Rocznik  Teologii Katolickiej”, 
16(2017)/1, s. 171-188.

Artykuły popularyzujące naukę:
–  Z dziejów Archidiecezji Białostockiej, [w:] Uroczystość święceń 

biskupich i ingres do archikatedry arcybiskupa Tadeusza  Wojdy 
SAC metropolity białostockiego, red. T.  Powichrowski, Białystok 
2017, s. 5-7.

–  Pasterze  Kościoła białostockiego, [w:] Uroczystość święceń biskupich 
i ingres do archikatedry arcybiskupa Tadeusza  Wojdy SAC metro-
polity białostockiego, red. T.  Powichrowski, Białystok 2017, s. 8-15.
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Udział w konferencjach, zjazdach naukowych 
i wydarzeniach kulturalno-naukowych, referaty

W roku akademickim 2017/2018 pracownicy naukowi oprócz uczest-
nictwa w wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych 
przez KTK wzięli udział w sympozjach, zjazdach, wernisażach:

ks. dr hab. Andrzej  Proniewski
–  XXXV Dni Kultury Chrześcijańskiej (Białystok 16.10.2017), panel 

dyskusyjny z udziałem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
wicepremiera Jarosława  Gowina, rektorów i profesorów wyższych 
uczelni miasta Białegostoku na temat: Nauka w rozwoju społecz-
no-gospodarczym  Polski

–  Posiedzenie merytoryczne Komisji Nauk Humanistycznych Od-
działu PAN w Olsztynie i w Białymstoku (24.10.2017), referat: 
 Teologia w  dialogu międzykulturowym

–  Strutture ecclesiali: strumenti per la missione – Międzynarodowa 
sesja naukowa (Lugano Szwajcaria 27.10.2017), głos w dyskusji

–  Philosophy, Faith and Modernity – American Catholic Philoso-
phical Association 2017 Annual Meeting (16-19.11.2017 Dallas 
USA), referat: Joseph  Ratzinger’s Philosophical Theology of the 
Person)

–  Konferencja naukowa dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów: 
Wychowanie i patriotyzm (Białystok 15.02.2018), referat: Wycho-
wanie jako zadanie rodziny, szkoły,  Kościoła i Państwa

–  Settimana interdisciplinare di corsi intensivi: Quale  teologia per 
il XXI secolo? – Jubileusz XXV-lecia Wydziału Teologicznego 
w Lugano (Lugano 19-21.02.2018), wykłady: Il rapporto tra fede 
e ragione nell’enciclica di  Giovanni Paolo II Fides et ratio oraz 
Razionalità della fede secondo la Lectio Magistralis di  Benedetto 
XVI

–  Sesja naukowa dla  Proboszczów Archidiecezji Białostockiej: 
Powołanie i  formacja (Białystok 22.02.2018), referat: Troska o po-
wołania i zasady  formacji do kapłaństwa

–  Posłuszeństwo w  formacji seminaryjnej i zakonnej – Ogólnopolska 
Konferencja Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Die-
cezjalnych i Zakonnych (Wrocław 3-5.09.2018) – uczestnik – głos 
w dyskusji

–  Źródło  teologii: Pismo Święte w  Tradycji – Konferencja naukowa 
(Kraków 17-19.09.2018) – uczestnik – głos w dyskusji
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ks. dr Tadeusz  Kasabuła 
–  Międzynarodowy festiwal  sztuki fotografi cznej „Interphoto” pod 

hasłem Limits of tolerance. Wystawa fotografi czna Wojciecha 
Zawadzkiego pt. „Hobbiton” (Białystok – Archiwum i Muzeum 
Archidiecezjalne, dalej: AMAB, 09-11.2017) – współorganizacja

–  Wystawa podopiecznych Środowiskowego Domu Pomocy Spo-
łecznej w Białymstoku „Nitką malowane” (Białystok – AMAB 09-
11.2017) – współorganizacja, organizacja i prowadzenie wernisażu, 
opieka merytoryczna wystawy

–  Koncert „Lamentacje Wileńskie” (Białystok – AMAB 23.10.2017) 
– współorganizacja

–  Białystok – AMAB, wystawa „Tak się wszystko zaczęło... bł. ks. 
Jerzy  Popiełuszko” – wernisaż, wieczór wspomnień (Białystok 
– AMAB 25.10.2017) – współorganizacja i prowadzenie, opieka 
merytoryczna wystawy

–  Sesja naukowa „Archiwalne dziedzictwo” (Białystok – AMAB 
15.11.2017), referat: „Archiwum i Muzeum Archidiecezjalne w Bia-
łymstoku w latach 2012-2017. Początki, organizacja i działalność”

–  Koncert pieśni i kompozycji instrumentalnych XIX-wiecznych 
polskich kompozytorów „Jeszcze  Polska nie zginęła” (Białystok 
– AMAB 19.11.2017) – wspołorganizacja.

–  Koncert muzyki adwentowej „Rorate” (Białystok – AMAB 
5.12.2017)– współorganizacja

–  Wystawa „Florian  Czernyszewicz – żołnierz, robotnik, pisarz, pa-
triota” (Białystok – AMAB 12.2017 – 02.2018) – współorganizacja

–  Wernisaż wystawy malarstwa Renaty  Wojnarowicz „Z  podróży...” 
(Białystok – AMAB 18.01.2018) – organizacja, prowadzenie, opieka 
merytoryczna wystawy

–  Wystawa „ Wilno – z jednego albumu zdjęć Jana  Bułhaka” (Bia-
łystok – AMAB 01-03.2018) – organizacja, opieka merytoryczna

–  Wernisaż wystawy fotografi cznej „Wstęga Nadziei” (Białystok 
– AMAB 17.03.2018) – organizacja, prowadzenie, opieka meryto-
ryczna wystawy

–  Koncert średniowiecznych i renesansowych pieśni Wielkiego 
Tygodnia „Fiat voluntas Tua” (Białystok – AMAB 24.03.2018) 
– współorganizacja

–  Wystawa planszowa „Samarytanie z Markowej” (Białystok – 
AMAB 03-04.2018) – współorganizacja, opieka merytoryczna

–  Wernisaż wystawy „Missale Romanum” (Białystok – AMAB 
18.04.2018) – organizacja, wprowadzenie, opieka merytoryczna 
wystawy
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–  Wernisaż wystawy „Radio w służbie wolności. Od ruchu oporu do 
służb specjalnych” (Białystok – AMAB 19.05.2018) – współorgani-
zacja, prowadzenie, opieka merytoryczna wystawy

–  Wernisaż wystawy planszowej „Chorwacki Zadar częścią historii 
 Polski” (Białystok – AMAB 9.07.2018) – współorganizacja;

Wydawnictwo 
Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku w ramach 

działalności KTK ukazały się następujące pozycje:
–  „Rocznik  Teologii Katolickiej”, Białystok 2017, t. 16/1 (10 punktów)
–  „Rocznik  Teologii Katolickiej”, Białystok 2017, t. 16/2 (10 punktów)
–  „Rocznik  Teologii Katolickiej”, Białystok 2017, t. 16/3 (10 punktów)
–  „Studia  Teologii Dogmatycznej”, t. IV, Białystok 2017.

Projekty
Katedra  Teologii Katolickiej w ramach ministerialnego programu 

DUN (działalność upowszechniająca naukę) jest w trakcie realizacji 
dwóch zadań:

–  zwiększenie udziału zagranicznych recenzentów w ocenie publi-
kacji w Roczniku  Teologii Katolickiej 2016-2017. Projekt zakoń-
czony i rozliczony

–  stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji. Pro-
jekt w trakcie realizacji.

Łączna kwota dofi nansowania projektów 138 000 zł.

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. Wniosek złożony 30.03.2016 [Wniosek o dofi nansowanie 
realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, przeznaczony 
do realizacji];

–  kierownik projektu: Renowacja wybranych tkanin liturgicznych 
fundacji Branickich dla kościoła w Choroszczy – czas realizacji: 
styczeń 2016 – grudzień 2017 [Wniosek o dofinansowanie do 
Urzędu Miasta Białegostoku, przeznaczony do fi nansowania, 
zrealizowany 31 grudnia 2017].


