
MATERIAŁY TTD 

 

Ks. Krzysztof Góźdź, Sprawozdanie Prezesa z działalności Zarządu Towarzystwa 
Teologów Dogmatów w kadencji 2005-2008. 

 
Personalia 
Dnia 21 września 2005 podczas dorocznego zjazdu Sekcji Dogmatycznej Teo-

logów Polskich w Łomży odbyły się tajne wybory nowego Prezesa. Na ten urząd 
został wybrany dyrektor Instytutu Teologii Dogmatycznej KUL i kierownik Kate-
dry Historii Dogmatów – ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź.  

Nowy Prezes powołał następujący Zarząd, który został przegłosowany:  
– wiceprezes: ks. dr hab. Włodzimierz Wołyniec, prof. PAT we Wrocławiu 
– sekretarz: p. dr hab. Karol Klauza, prof. KUL 
– członkowie: ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek z PAT  
– ks. dr hab. Krzysztof Guzowski, prof. KUL  
 
Przekształcenie Sekcji w Towarzystwo 
Konferencja Episkopatu Polski na 335 Zebraniu Plenarnym, które odbyło się 

w Warszawie w dniach 8-9 marca 2006 roku, wydała Dekret i zatwierdziła Statut 
Towarzystwa Teologów Dogmatyków na czas nieokreślony. Tym samym KEP 
nadała Towarzystwu Teologów Dogmatyków, jako prywatnemu stowarzyszeniu 
wiernych, działającemu na terenie Polski osobowość prawną w rozumieniu kan. 
322 Kodeksu Prawa Kanonicznego.  

Na mocy tych dokumentów (Dekret i Statut) Sekcja Dogmatyczna Teologów 
Polskich została przekształcona w Towarzystwo Teologów Dogmatyków i działa 
w oparciu o Statut.  

 
Decyzje  
Pierwszymi decyzjami, jednomyślnie zaakceptowanymi przez obecnych 

na spotkaniu członków, był: 
1. Uroczysty telegram do Jego Świątobliwości Benedykta XVI, także dogma-

tyka, o zapewnieniu uprawiania przed polskich dogmatyków teologii „wiernej 
służbie Prawdzie”, o czym pisał Ojciec Święty w Donum veritatis, 2 (zob. TwP 
2,1 (2008), s. 194). 

2. Utworzenie własnej strony internetowej www.dogmatyka.pl, kierowanej 
przez ks. dr Grzegorza Strzelczyka z UŚ, która będzie wizytówką naukową Towa-
rzystwa Teologów Dogmatyków.  

3. Kolejne seminarium naukowe TTD będzie miało miejsce we Wrocławiu 
i temat będzie dotyczył teologii polskiej. Pomocą w tym przedsięwzięciu będzie 
książka Teologia polska na XXI wiek (red. K. Góźdź, K. Klauza, Lublin 2005, 
ss. 293), stanowiąca pokłosie VII Kongresu Teologów Polskich. 
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Program naukowy kadencji lat 2005-2008 
VII Kongresu Teologów Polskich, obradujący w KUL w dniach 12-15 wrze-

śnia 2004 nad tematem Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska 
wobec nowych wyzwań (t. 1-3, Lublin 2004-2005, ss. 474+576+791), zrodził po-
mysł wykorzystania wyników jego pracy badawczej do zajęcia się w sposób 
szczególny polską teologią. Najkrócej można je zebrać w następujące punkty: 

1. Jesteśmy wyzwoleni z mitu, że człowiek będzie prawdziwie wolny, gdy 
przestanie zajmować się Bogiem, a skupi się wyłącznie na sobie. Przeciwnie, od-
rzucenie Boga w życiu publicznym tworzy dezorientację integracji, gdyż społecz-
ności takiej brakuje wspólnej esencji, godności naszej własnej istoty jako ludzi.  

2. Odrzucona też została tzw. logika racjonalności (naukowa i funkcjonalna), 
panująca w Europie, głównie Zachodniej, mówiąca, że odniesienie do Boga 
w życiu publicznym jest niedopuszczalne. Przeciwnie, nie ma racji bytu ani rela-
tywizm, ani samowystarczalność, ani sekularyzm, ani wreszcie tzw. wolność 
od wszystkiego. Brak tu bowiem moralności, której nie da się niczym zastąpić 
w życiu społeczeństw.  

3. Obalona też została teza, że „nie ma polskiej teologii”. Przeciwnie, ma ona 
swoją specyfikę, żarliwość, praktyczność i emocjonalność. Dlatego w polskiej 
teologii „Bóg nie umarł”, tak jak na Zachodzie. 

4. Wyniki Kongresu mogą służyć: zrodzeniu nowych badań szczegółowych, 
napisaniu rozpraw naukowych, tworzeniu nowych trendów teologii, jednaniu 
zwaśnionych społeczeństw na bazie transcendentalnej oraz prawdziwej integracji 
europejskiej i ogólnoludzkiej.  

Zarząd TTD postanowił pójść tą drogą, wytyczoną przez Kongres. Służyły te-
mu konferencje naukowe TTD w poszczególnych latach. 

 
I. Wrocław (20-22 września 2006) 
Temat konferencji: Perspektywy polskiej teologii – specyfika merytoryczna 

i metodologiczna teologii 
Prelegentami byli Nestorzy polskiej dogmatyki (alfabetycznie):  

1. Prof. dr hab. Lucjan Balter SAC (1936) 
2. Ks. prof. dr hab. Czesław S. Bartnik (1929)  
3. Prof. dr hab. Jacek Bolewski SJ (1946) 
4. Ks. prof. dr hab. Jerzy Buxakowski (1926)  
5. Prof. dr hab. Tadeusz Dionizy Łukaszuk OSPPE (1934)  
6. Prof. dr hab. Stanisław Celestyn Napiórkowski OFM Conv (1933) 
7. Abp prof. dr hab. Alfons Nossol (1932)  
8. Ks. prof. dr Stanisław Piotrowski (1921-2006) 
9. Abp prof. dr hab. Bolesław Pylak (1921) 
10. Ks. prof. dr hab. Roman Edward Rogowski (1936) 
11. Ks. prof. dr hab. Andrzej Santorski (1929) 
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12. Ks. prof. dr hab. Alfons Józef Skowronek (1928) 
13. Ks. prof. dr Stanisław Welenc (1933) 
14. Bp prof. dr hab. Julian Wojtkowski (1927)  

Podczas Zjazdu TTD wymienieni Profesorowie otrzymali dyplomy Honoro-
wych Członków TTD. Aktem tym został jednocześnie potwierdzony status nasze-
go Towarzystwa.  

Treść dyplomu: 
HONOROWE CZŁONKOSTWO 

w uznaniu wkładu w 
budowanie polskiej teologii dogmatycznej, 

kształtowanie samoświadomości eklezjalnej, 
wzmacnianie autorytetu teologa w Kościele i społeczeństwie, 

składanie świadectwa wiary 
podczas wykładów i w licznych publikacjach 

na trwałe wpisanych w dziedzictwo kultury religijnej. 
 
Całość konferencji naukowej została udokumentowana publikacją: Perspekty-

wy polskiej teologii (red. K. Góźdź, W. Wołyniec, A. Małachowski), PWT we 
Wrocławiu 2007, ss. 207 oraz dokumentacja fotograficzna na www.dogmatyka.pl  

  
II. Poznań (20-22 września 2007) 
Temat konferencji: Dogmatycy wobec polskiego „dziś” Kościoła. Teologia 

znaków czasu.  
Tematyka kolejnego zjazdu dotyczyła nadal teologii polskiej. Tym razem zaję-

to się odpowiedzią teologa dogmatyka na pytania obecnego czasu, czyli swoistą 
teologią znaków czasu. Obecne znaki czasu można odczytać w kluczu: człowiek – 
społeczność – Kościół. Znaki antropologiczne, społeczne i eklezjalne wzajemnie 
się uzupełniają, tworząc wspólną wizję naszej rzeczywistości. Chodziło o wy-
szczególnienie w tych trzech obszarach najbardziej charakterystycznych znaków 
czasu jako pytań dotyczących sensu obecnego i przyszłego życia, na które Ko-
ściół/teologia/dogmatyka powinna dać odpowiedź.  

Prelegentami byli ks. Profesorowie (kolejność wykładów): ks. Czesław 
S. Bartnik, ks. Jan D. Szczurek (na temat Leksykon Teologii Dogmatycznej), 
ks. Andrzej Perzyński, ks. Krzysztof Góźdź, ks. Jerzy Szymik, ks. bp Wacław 
Depo, p. Karol Klauza, abp Bruno Forte. 

Dokumentacja konferencji naukowej znajduje się w publikacji: Teologia zna-
ków czasu. Dogmatycy wobec polskiego „dziś” Kościoła (red. K. Góźdź, K. Mi-
chalczak), UAM Poznań 2008, ss. 119 oraz dokumentacja na www.dogmatyka.pl.  

Jednocześnie w życiu TTD dokonały się bardzo ważne wydarzenia: 
1. Rozpoczęto nową serię półrocznika Teologia w Polsce w wersji książkowej 

(nakład 200 egz.) i wersji elektronicznej (ks. G. Strzelczyk) na stronach TTD. 
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Ukazały się dwa numery: Teologia w Polsce – nowa seria 1 (2007), nr 1 [85]; da-
lej: TwP 1,1 (2007) [ss. 159]; Teologia w Polsce – nowa seria 2 (2008), nr 1; da-
lej: TwP 2,1 (2008) [ss. 207]. 

2. Podjęto decyzję stworzenia i wydania Leksykonu Teologii Dogmatycznej 
(referował ks. prof. J.D. Szczurek, PAT Kraków). 

3. Podjęto decyzję wydania Leksykonu Dogmatyków Polskich (referował 
p. prof. K. Klauza, KUL).  

Podzielono ośrodki, które zajmą się redakcją poszczególnych danych biogra-
ficznych: 

Białystok – ks. dr A. Proniewski 
Częstochowa – ks. dr T. Siudy 
Dominikanie – o. dr M. Paluch  
Gdańsk – ks. dr A. Dańczak 
Jezuici – ks. dr hab. K. Gardocki 
Katowice – ks. prof. J. Szymik 
Kielce – ks. dr W. Sowa 
Kraków – ks. prof. W. Życiński 
Lublin – prof. K. Klauza 
Łódź – ks. prof. A. Perzyński 
Olsztyn – p. dr K. Parzych 
Opole – ks. dr D. Klejnowski-Różycki 
Pelplin – ks. dr J. Chyła 
Poznań – ks. dr K. Michalczak 
Przemyśl – ks. dr N. Podhorecki 
Siedlce – ks. prof. R. Karwacki 
Szczecin – ks. dr J. Giec 
Toruń – ks. dr K. Krzemiński 
Tuchów – ks. dr J. Chaim 
Warszawa – ks. prof. M. Ozorowski 
Na www.dogmatyka.pl znajduje się robocza lista haseł LDP. 
4. Dnia 5 czerwca 2007 roku Prezes TTD skierował pismo do wszystkich Bi-

skupów Diecezjalnych w sprawie zaktywizowania uczestnictwa dogmatyków 
z jego Diecezji w spotkaniach i zjazdach Towarzystwa oraz wystąpił z inicjatywą 
stworzenia solidnych studiów (licencjackich) z dogmatyki i innych dyscyplin teo-
logicznych dla przyszłych nauczycieli akademickich naszych uczelni, a w szcze-
gólności katechetów. 

5. Podniesiono składkę członkowską na 100 zł, z której finansowane są: wyda-
nie książki po kolejnej konferencji naukowej oraz wydawanie TwP.  
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III. Koszalin (16-18 września 2008) 
Temat konferencji: Teologia polska na przykładzie twórczości ks. prof. 

dr. hab. Czesława Stanisława Bartnika.  
Tym razem konferencja naukowa koncentrowała się nad teologia polską w 

wydaniu jednej osoby, ks. prof. Cz.S. Bartnika. Wybrano 24 tematy, którymi zaję-
li się przeważnie Uczniowie naszego Uczonego z KUL.  

Prelegentami byli (w kolejności wystąpień):  
Krzysztof Góźdź, Edwin Wójcik, Krzysztof Guzowski, Grzegorz Barth, 

Krzysztof Wojtkiewicz, Waldemar Fac, Antoni Dunajski, Piotr Liszka, Joachim 
Latawiec, Mirosław Kowalczyk, Karol Klauza, Stanisław Rabiej, Jerzy Szymik, 
Jerzy Buczek, Antoni Nadbrzeżny, Ryszard Kozłowski, Elżbieta Kasjaniuk, Cze-
sław Galek, Jarosław Moskałyk, Jerzy Lewandowski, Edward Sienkiewicz, Cze-
sław S. Bartnik. 

Do ważnych wydarzeń należy zaliczyć starania o dofinansowanie wydania 
TwP, ukierunkowanego głównie na promocję teologów młodszego pokolenia, 
a przede wszystkim skonsolidowanie świata osobowego dogmatyki polskiej. Pre-
zes zwrócił się z ogólnym listem [przy okazji wysyłki TwP nowa seria 2 (2008), 
nr 1] z prośba o możliwy sponsoring nie tylko członków, ale i osób spoza. Efek-
tem dotychczasowym była już wpłata od dwóch członków Towarzystwa, za co na 
tym miejscu bardzo serdecznie dziękuję. Nazwiska sponsorów zostaną wydruko-
wane w TwP.  

 
Starania TTD o uzyskanie osobowości prawnej cywilnej 
1. Towarzystwo Teologów Dogmatyków posiada osobowość prawną kościelną 

jako prywatne stowarzyszenie wiernych (§ 2 Statutu) na mocy wydanego przez 
Konferencję Episkopatu Polski Dekretu i zatwierdzonego Statutu.  

2. W celu uzyskania osobowości prawnej cywilnej TTD musi uzyskać rejestra-
cje przez sąd rejestrowy i spełnić wymogi ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”.  

3. Wniosek o rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejestro-
wym dla m.st. Warszawy złożono po raz pierwszy 27 września 2006. Wniosek ten 
został zwrócony przez sąd ze względu na braki, przede wszystkim nieważnej listy 
grupy założycielskiej z dnia 21 września 2006.  

4. W tym celu zwołano na 18 listopada 2006 w siedzibie Towarzystwa w War-
szawie (ul. Dewajtis 5, UKSW, 01-815 Warszawa) Nadzwyczajny Walny Zjazd 
Towarzystwa, aby wyłonić tzw. grupę założycielską TTD.  

5. Dnia 21 listopada 2006 Prezes i Sekretarz ponownie złożyli wniosek o reje-
strację w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejestrowym dla m.st. War-
szawy. I tym razem wniosek został zwrócony ze względu na inne jeszcze prze-
szkody.  

6. Po kolejnych konsultacjach z prawnikami zrezygnowano z dalszego składa-
nia wniosku na pewien czas, aż do wyjaśnienia wszystkich okoliczności. Z całą 
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pewnością nie jest dla TTD opłacalne rejestrowanie działalności gospodarczej, 
a sama osobowość prawna cywilna pozwala jedynie na założenie konta w banku 
i posiadanie odpowiedniej pieczątki etc. TTD może dalej swobodnie działać 
w dotychczasowej formie na mocy osobowości prawnej kościelnej.  

 
Osiągnięte cele 
1. Sekcja Dogmatyczna Teologów Polskich przekształciła się w Towarzystwo 

Teologów Dogmatyków. Na mocy Statutu TTD posiada osobowość prawną – 
„eklezjalną” (KG) i może działać w wyznaczonych ramach.  

2. Istnieje strona internetowa TTD www.dogmatyka.pl.  
3. Wydawane jest czasopismo teologiczne (książkowo i elektronicznie) „Teo-

logia w Polsce” (nowa seria). 
4. Poprzez internet via nasza strona www.dogmatyka.pl można zorganizować 

stałą grupę członków Towarzystwa, którzy aktywniej włączają się w bieżącą dzia-
łalność. Strony te założył i prowadzi ks. dr Grzegorz Strzelczyk, prodziekan WTL 
UŚ. 

5. Pismo TTD – Teologia w Polsce – ukazuje w nowej szacie dokonania głów-
nie najmłodszych członków Towarzystwa. Jest to zarazem zachęta do ich awansu 
naukowego. Poza jednym głównym tematem, poruszane są inne tematy dogma-
tyczne, a także dział recenzji i komunikatów.  

6. Nadal istnieje problem z czynnym uczestniczeniem członków TTD w kolej-
nych zjazdach i konferencjach naukowych. Z tym z kolei związany jest też pro-
blem finansów Towarzystwa, które rozkładają się na dwie główne sprawy nauko-
we: opłata za publikację książki pokonferencyjnej oraz opłata 2 numerów pół-
roczników TwP.  

7. Trzy ostatnie lata (2006-2008) zostały poświęcone teologii polskiej, 
a w szczególności: 

a). samookreślenia się naszych wybitnych teologów w ich postrzeganiu 
i uprawianiu teologii; 

b). próba dania teologicznej odpowiedzi na obecne znaki czasu; 
c). ukazanie teologii polskiej na przykładzie jednego teologa – jako możliwość 

nakreślenia takiej teologii wobec każdego myśliciela.  
8. W głównej mierze zostały – przez wspólne działania – zintegrowane polskie 

środowiska teologiczne, chociażby przez tworzenie wspólnych dwóch projektów, 
jak: Leksykon Teologii Dogmatycznej i Leksykon Dogmatyków Polskich.  

9. Na płaszczyźnie osobistych kontaktów kontynuowana jest współpraca na-
szych środowisk teologicznych z odpowiednikami europejskimi. Dokonuje się 
to nie tylko poprzez wymianę publikacji, ale także czynne włączanie się w zagra-
niczne konferencje naukowe oraz wymianę kadry. 

 
Lublin-Koszalin, 16.09.2008   ks. Krzysztof Góźdź 
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Towarzystwo Teologów Dogmatyków 

Prezes 
 
ul. Bernardyńska 7E/2; PL-20-109 Lublin, tel./fax + 48 81 532 74 94; (081) 445 38 28; 

e-mail: kgozdz@kul.lublin.pl 
 
 
 
 
Czcigodny Księże Profesorze, 
Szanowna Pani/Panie Profesorze, 
 
mam wielki zaszczyt zaprosić czcigodnego Księdza Profesora [szanowną Pa-

nią Profesor/szanownego Pana Profesora] do współudziału w powstaniu Księgi 
Jubileuszowej z okazji 80-lecia urodzin ks. prof. dra hab. Czesława Stanisława 
Bartnika, przypadających 9 sierpnia 2009 roku.  

Postać Profesora Bartnika i jego wkład w rozwój nie tylko rodzimej, ale także 
chrześcijańskiej filozofii i teologii w ogóle, jest nam ogólnie znany i bezsprzecz-
nie twórczy. Jako jego Koledzy, Uczniowie i Przyjaciele we wspólnych dziejach 
kształtowania rzeczywistości Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła 
II – od wczesnych lat powojennych do dziś – mamy możliwość wyrazić naszą 
więź z Profesorem i Uniwersytetem, któremu poświęcił on całe swoje życie, po-
przez przyczynek naszej intelektualnej i przepełnionej wiarą służby Prawdzie.  

Uprzejmie proszę o napisanie swojej refleksji filozoficzno-teologicznej na te-
mat twórczości Jubilata albo krótki artykuł z własnej specjalizacji naukowej 
i przesłanie go na mój adres kgozdz@kul.pl do końca maja 2009. Uroczysta sesja 
naukowa z wręczeniem Księgi Jubileuszowej planowana jest na październik 2009.  

 
Z pozdrowieniem w Chrystusie Panu  
 
Ks. Krzysztof Góźdź 
Prezes TTD 
 
Lublin, KUL, 20.10.2008 
 
 


