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XVI Dni Interdyscyplinarne Misja teologii w uniwersytecie
(9–10 czerwca 2015 r.)

Na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie
910 czerwca 2015 r. odby³y siê XVI Dni Interdyscyplinarne. Organizatorami
konferencji by³ Wydzia³ Teologii UWM w Olsztynie oraz Wy¿sze Seminarium
Duchowne Metropolii Warmiñskiej Hosianum w Olsztynie. Celem obrad by³o
ustalenie, jak¹ misjê ma do spe³nienia we wspó³czesnym uniwersytecie teologia.
Poszczególne przed³o¿enia zgrupowane zosta³y w trzech sesjach, przy czym
pierwszego dnia odby³y siê dwie, a drugiego tylko jedna sesja.
Uczestników XVI Dni Interdyscyplinarnych w problematykê zwi¹zan¹
z misj¹ teologii w uniwersytecie wprowadzili kolejno w krótkich wyst¹pieniach
abp dr Edmund Piszcz, arcybiskup senior archidiecezji warmiñskiej, dr hab.
Miros³aw Gornowicz, prof. UWM, prorektor ds. ekonomicznych i rozwoju
UWM, ks. dr Pawe³ Rabczyñski, rektor WSD MW Hosianum w Olsztynie,
oraz ks. dr hab. Jacek J. Pawlik, prof. UWM, dziekan Wydzia³u Teologii UWM.
Pierwszy z mówców zwróci³ uwagê na to, ¿e teologia powinna uwra¿liwiaæ
wspó³czesnych naukowców oraz studentów na obecnoæ ¿ywego Boga w wiecie. Drugi prelegent podkreli³ przede wszystkim aktualnoæ przewodniego tematu konferencji. Natomiast trzeci przywo³a³ fakt, ¿e uprawianie refleksji teologicznej na poziomie uniwersyteckim na Warmii i Mazurach siêga czasów
odrodzenia, kiedy to w roku 1565 kard. Stanis³aw Hozjusz powo³a³ do istnienia
pierwsze w ówczesnej Polsce seminarium duchowne. Dziekan Wydzia³u Teologii zarysowa³ obszary badawcze, w których dochodzi do spotkania teologii
z innymi naukami.
Podczas pierwszej sesji wyst¹pi³o z referatami piêciu autorów. Ks. prof.
dr hab. Jan Winiewski (Wydzia³ Teologii UWM) wyg³osi³ referat ¯ycie codzienne
alumnów seminarium duchownego w Braniewie (1565/671811), w którym
zapozna³ s³uchaczy z codziennoci¹ funkcjonowania braniewskiej uczelni oraz
specyfik¹ ¿ycia jej studentów. Ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola (Wydzia³ Teologiczny UO) w wyst¹pieniu Racjonalnoæ w badaniach teologicznych zwróci³
uwagê na racjonalne aspekty teologicznej refleksji, dziêki którym teologia mo¿e
byæ postawiona w jednym szeregu z innymi naukami. Z kolei prof. dr hab. Józef
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Dêbowski (Instytut Filozofii UWM), podkrelaj¹c wyj¹tkow¹ specyfikê badañ
teologicznych, a w szczególnoci ich metody oraz przedmiot zainteresowania,
omówi³ temat Metodologiczny status teologii, czyli o osobliwociach teologii
jako nauki. Nastêpnie ks. prof. dr hab. Jan Perszon (Wydzia³ Teologiczny
UMK) w przed³o¿eniu Wszystko na sprzeda¿. Czy kto ma receptê na kryzys
uniwersytetu? zarysowa³ panoramê najwa¿niejszych wyzwañ, przed jakimi stoj¹
wspó³czesne uniwersytety. I w wieñcz¹cym pierwsz¹ sesjê wyk³adzie Misja
teologii w kontekcie przewrotu kognitywistycznego w naukach spo³ecznych
dr hab. Pawe³ Kawalec, prof. KUL (Wydzia³ Filozofii KUL) nakreli³ wra¿liwoæ
na Boga jako istotny element konstruowania adekwatnej do ludzkiej kondycji
ontycznej teorii spo³ecznej.
Obrady w ramach drugiej sesji rozpoczê³o wyst¹pienie ks. prof. dr. hab.
Edwarda Wiszowatego (Wydzia³ Teologii UWM) Rola teologii w nowoczesnym
uniwersytecie, które zosta³o powiêcone ukazaniu niezbêdnoci uwra¿liwiania
na rzeczywistoæ nadprzyrodzon¹ pracowników oraz s³uchaczy szkó³ wy¿szych. W kolejnym przed³o¿eniu Misja teologii w uniwersytecie. Jakiej teologii? ks. dr hab. Miros³aw Pawliszyn (Wydzia³ Teologii UWM) zwróci³ uwagê na
to, ¿e jeli teologia ma spe³niæ swoje zadanie uwra¿liwiania ludzi nauki na Boga,
to nie mo¿e byæ jedynie teori¹, ale musi byæ po³¹czona z praktyk¹, czyli równolegle z badaniami winny byæ podejmowane okrelone przedsiêwziêcia o charakterze duszpasterskim. Dalej, ks. dr hab. Grzegorz Barth (Wydzia³ Teologii KUL)
w wyk³adzie O specyfice i to¿samoci metodologicznej teologii ukaza³ teologiê
jako dziedzinê graniczn¹, czyli równoczenie powi¹zan¹ z innymi naukami, jak
równie¿ od nich istotnie odrêbn¹. W referacie Teologia jako typ poznania
naukowego. Zarys koncepcji Stanis³awa Kamiñskiego ks. dr Karol Jasiñski
(Wydzia³ Teologii UWM) scharakteryzowa³ teologiê w aspekcie jej przedmiotu,
metody oraz celu, odwo³uj¹c siê do wybranych publikacji S. Kamiñskiego,
jednego z twórców Lubelskiej Szko³y Filozofii Klasycznej. Mgr £ukasz Sad³ocha (Wydzia³ Filozofii KUL) w przed³o¿eniu Diagnostyczna rola teologii zaprezentowa³ wizjê teologii jako nauki rejestruj¹cej oraz odwzorowuj¹cej zmiany
i transformacje, którym podlega wspó³czesny cz³owiek. W kolejnym wyst¹pieniu, Aktualnoæ Kantowskiego projektu uniwersytetu jako sporu fakultetów,
ks. dr Zdzis³aw Kieliszek (Wydzia³ Teologii UWM), odwo³uj¹c siê do przemyleñ Immanuela Kanta, ukaza³ uniwersytet jako obecnie najw³aciwsze miejsce
twórczego cierania siê ze sob¹ ró¿nych wizji rzeczywistoci. I wreszcie
ks. mgr £ukasz B. Michoñ (Wydzia³ Filozofii KUL) na zadane w tytule referatu
pytanie Czy wspó³czesny uniwersytet potrzebuje teologii oderwanej od filozofii
przyrody? odpowiedzia³ przecz¹co, paradoksalnie podkrelaj¹c jednoczenie, ¿e
im bardziej rozwijaj¹ siê nauki przyrodnicze, tym bardziej potrzebuj¹ one teologii,
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ale jej obecnoæ w dialogu z nimi ze wzglêdu na ich specyfikê mo¿e siê wspó³czenie urzeczywistniæ jedynie poprzez filozoficzne interpretacje.
Drugi dzieñ obrad rozpoczê³o wyst¹pienie ks. prof. dr. hab. Romana
Krawczyka (Wydzia³ Teologii UWM) Kulturowy, antropologiczny i teologiczny
wymiar Biblii, w którym prelegent ukaza³ najwa¿niejsze biblijne w¹tki obecne
w kulturze, pocz¹wszy od staro¿ytnoci a¿ po czasy najnowsze, a tak¿e podkreli³ rolê Pisma wiêtego w teologii. Dr hab. Dariusz Barbaszyñski (Instytut
Filozofii UWM) w nastêpnym referacie Teologia jako sk³adnik dowiadczenia
religijnego. Refleksja Mariana Zdziechowskiego zasygnalizowa³, ¿e strukturalnym elementem ka¿dej religii jest mniej b¹d bardziej rozbudowana racjonalna
refleksja nad rzeczywistoci¹ nadprzyrodzon¹. W nastêpnym przed³o¿eniu
Kszta³cenie pedagogiczne studentów teologii na polskich uniwersytetach
prof. dr hab. Anna Zellma (Wydzia³ Teologii UWM) nakreli³a problemy zwi¹zane z przygotowaniem absolwentów studiów teologicznych do podjêcia pracy
wychowawczo-edukacyjnej we wspó³czesnej szkole. Dr Aleksandra Nalewaj
(Wydzia³ Teologii UWM) w wyk³adzie Spotkanie Magdaleny i Zmartwychwsta³ego w Janowej Ewangelii (por. J 20,1-2.11-18) a poszukiwanie Oblubieñca w Pieni nad Pieniami w perspektywie intertekstualnej podkreli³a
niezbêdnoæ korzystania przez teologów w badaniach nad tekstem biblijnym
(w okrelonych przypadkach) z bogatego i wielowymiarowego dorobku przedstawicieli innych dyscyplin naukowych, w szczególnoci literaturoznawców.
W kolejnym referacie Pozycja spo³eczno-polityczna kobiet w Izraelu na podstawie prezentacji postaci biblijnych ks. dr hab. Jan Klinkowski, prof. PWT
(Papieski Wydzia³ Teologiczny we Wroc³awiu) nakreli³ rolê i wyj¹tkowoæ kobiety w ¿ydowskiej kulturze oraz codziennoci. Nastêpnie ks. dr hab. Stanis³aw
Kozakiewicz (Wydzia³ Teologii UWM), odpowiadaj¹c przecz¹co na tytu³owe
pytanie Czy teologia dogmatyczna jest tylko dla duchownych i katechetów?,
w wyg³oszonym referacie postawi³ postulat nieustannego popularyzowania wiedzy teologicznej wród studentów i naukowców zawodowo niezwi¹zanych
z uprawianiem teologii. W przedostatnim wyk³adzie Chrzecijañska nauka
o cz³owieku w s³u¿bie wychowania ks. dr Wojs³aw Czupryñski (Wydzia³ Teologii UWM) zaprezentowa³ chrzecijañsk¹ antropologiê jako fundament, na bazie
którego mog¹ byæ kszta³towane prawid³owe miêdzyludzkie relacje i w³aciwe
odnoszenie siê cz³owieka do wiata przyrody. Ostatnim referatem by³o wyst¹pienia ks. dr. Cezarego Opalacha (Wydzia³ Teologii UWM) na temat W poszukiwaniu ludzkiego paradygmatu w psychologii, w którym zakrelone zosta³y
próby trafnego psychologicznego ujêcia fenomenu cz³owieka.
XVI Dni Interdyscyplinarne zakoñczy³y siê krótkim podsumowuj¹cym wyst¹pieniem ks. dr. hab. Jacka J. Pawlika, prof. UWM. Dziekan Wydzia³u Teologii
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UWM podziêkowa³ wszystkim prelegentom oraz s³uchaczom za udzia³. Zauwa¿y³ tak¿e, ¿e zorganizowane obrady nie wyczerpa³y problematyki misji teologii
we wspó³czesnym uniwersytecie. Wyrazi³ ponadto nadziejê, ¿e dziêki wskazanym rozwi¹zaniom, postawionym postulatom i przedyskutowanym kwestiom
konferencja przyczyni siê do owocniejszej obecnoci refleksji teologicznej we
wspó³czesnym uniwersytecie.
Ks. Zdzis³aw Kieliszek
Olsztyn

