
Ks. Krzysztof Góźdź

SPRAWOZDAnIE PREZESA Z DZIAłALnOśCI 
ZARZąDu TOWARZySTWA TEOLOGóW DOGMATyKóW 

W KADEnCJI 2009-2011

PERSOnALIA

na Walnym Zjeździe Towarzystwa Teologów Dogmatyków w Koszalinie (16-18 
września 2008) dokonano w dniu 18 września wyboru Zarządu na kadencję 2008- 
-2011. Prezesem TTD został ponownie wybrany ks. prof. Krzysztof Góźdź, kierownik 
Katedry Historii Dogmatów i dyrektor Instytutu Teologii Dogmatycznej KuL, który 
zaproponował następujący skład Zarządu, wybrany następnie przez aklamację: wice-
prezes ks. dr hab. Krzysztof Guzowski, prof. KuL, członkowie – ks. dr hab. Andrzej 
Czaja, prof. KuL, i ks. dr hab. Mirosław Kowalczyk. Funkcje sekretarza i skarbni-
ka powierzono ks. dr. Grzegorzowi Barthowi. Ponadto wybrano komisję rewizyj-
ną w składzie: ks. dr hab. Mieczysław Ozorowski, prof. uKSW (przewodniczący), 
ks. prof. Bogdan Ferdek (PWT Wrocław) i ks. prof. Jerzy Lewandowski (uKSW).

W tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować za bardzo owocną 
współpracę całemu Zarządowi, w osobach ks. K. Guzowskiego, ks. M. Kowal-
czyka oraz, podniesionemu w tym czasie do rangi biskupa diecezjalnego w Opolu 
ks. Andrzejowi Czai. nadzwyczajne podziękowanie pragnę skierować dla dwóch 
innych osób: ks. Grzegorza Bartha, skarbnika i sekretarza Zarządu TTD, za wielką 
pracę w porządkowaniu naszych finansów, a także ks. dr. Grzegorza Strzelczyka 
– za nieocenioną pomoc w pracach nad elektronicznym i papierowym wydaniem 
naszej „Teologii w Polsce”, a także za niestrudzone prowadzenie naszej strony 
internetowej. Z serca bardzo dziękuję wszystkim wymienionym Osobom za ich 
wspaniałą i twórczą współpracę.

PROGRAM nAuKOWy KADEnCJI LAT 2009-2011

Podobnie jak VII Kongres Teologów Polskich [obradujący w KuL w dniach 
12-15 września 2004 roku nad tematem Kościół w życiu publicznym. Teologia pol-
ska i europejska wobec nowych wyzwań (t. 1-3, Lublin 2004-2005, ss. 474 + 576 

DOKuMEnTACJA



 TwP 5,2 (2011) – dokumentacja 

378 TwP 5,2 (2011)

+ 791)] zrodził pomysł wykorzystania wyników jego pracy badawczej do zajęcia 
się w sposób szczególny polską teologią, tak dalsza kadencja Zarządu TTD kon-
centrowała się nad ogólnoteologicznymi obszarami badawczymi. Wyrażała się 
ona w następujący sposób:

I. ZAMOść–KRASnOBRóD (22-24 WRZEśnIA 2009)
TEMAT KOnFEREnCJI: „DOGMATyKA W PERSPEKTyWIE BOŻEGO 
MIłOSIERDZIA”

Zjazd w Zamościu–Krasnobrodzie podjął próbę określenia dogmatyki pol-
skiej w perspektywie Bożego Miłosierdzia. Pokłosiem konferencji naukowej jest 
publikacja Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia, Lublin 2010, ss. 511. 
Opublikowano nie tylko teksty wygłoszonych referatów, ale także wcześniejsze 
teksty członków Towarzystwa odnoszące się do tej problematyki, tworząc harmo-
nijną tematycznie całość.

Prelegentami byli (według traktatów dogmatyki):
1. O Bogu Jedynym – ks. prof. Józef Warzeszak – Warszawa 
2. O Bogu w Trójcy Osób – o. prof. B. Huculak OFM – Rzym 
3. Chrystologia – ks. prof. Marek Pyc – Gniezno 
4. Soteriologia – ks. prof. Roman Karwacki – Radom 
5. Pneumatologia – o. prof. Grzegorz Bartosik OFM – łódź–Warszawa 
6. Protologia – ks. prof. Janusz Królikowski – Rzym–Tarnów 
7. Charytologia – ks. prof. Włodzimierz Wołyniec – Wrocław 
8. Mariologia – ks. prof. Wojciech Życiński SDB – Kraków 
9. Sakramentologia – ks. prof. Marian Kowalczyk SAC – Warszawa 

10. Eklezjologia – ks. prof. Leon Siwecki – Sandomierz–Lublin
11. Antropologia – o. prof. Jarosław Kupczak OP – Kraków 
12. Eschatologia – ks. prof. Henryk Szmulewicz – Tarnów 

II. POZnAń (16 WRZEśnIA 2010)

Kolejny doroczny zjazd TTD określony był obecnością Towarzystwa na  
VIII Kongresie Teologów Polskich, obradował w Poznaniu w dniach 13-16 wrze-
śnia 2010 roku. Obrady TTD w dniu 16 września skupiły się wokół dwóch zasad-
niczych części:
1) wykładów ostatnio habilitowanych członków Towarzystwa i dyskusji nad nimi: 

– ks. dr hab. Jacek Kempa, Metafizyczne podstawy Cur Deus homo 
– ks. dr hab. Kazimierz Pek, Problem zależności teologicznego obrazu 

Maryi od teologicznego obrazu Boga
– ks. dr hab. Janusz Lekan, Jezus Chrystus Pośrednik zbawienia. Uniwersa-

listyczna wizja hiszpańskiej teologii
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2) uroczystości nadania honorowego członkostwa TTD
1. prof. dr Bogdan Salezy Brzuszek OFM 
2. ks. prof. dr Franciszek Dylus 
3. ks. prof. dr Stanisław Greś 
4. ks. prof. dr hab. Józef Krasiński 
5. ks. prof. dr Michał Maciołka
6. ks. bp prof. dr Stanisław napierała (ordynariusz kaliski) 
7. ks. abp prof. dr hab. Edward Ozorowski (metropolita białostocki)
8. ks. prof. dr hab. Czesław Rychlicki 
9. prof. dr hab. Jacek Salij OP

10. ks. prof. dr Janusz Strojny 
11. prof. dr Wiesław Szymona OP 
12. ks. bp prof. dr Teofil Wilski (biskup pomocniczy kaliski)

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.

III. PELPLIn (19-21 WRZEśnIA 2011)
TEMAT KOnFEREnCJI: „PROBLEM TEOLOGII POnOWOCZESnOśCI”

Próbowaliśmy zrozumieć i określić obecną sytuację tzw. teologii postmoderni-
stycznej pod wspólnym tematem: „Problem teologii ponowoczesności”.

Prelegentami byli:
1. Ks. prof. Ignacy Bokwa – nowoczesność i ponowoczesność
2. Ks. prof. Maciej Bała  – źródła ponowoczesności jako zjawiska
3. Ks. prof. Dariusz Oko  – Teolog wobec filozofii ponowoczesności
4. Ks. prof. Grzegorz Bachanek  – Kultura umysłowa ponowoczesności
5. Ks. prof. Robert Woźniak  – Teologia ponowoczesna
6. Ks. prof. Dominik Kubicki  – Ideologia liberalizmu a ponowoczesność
7. Ks. prof. Jarosław Babiński  – Irreligia ponowoczesności
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WyBORy nOWEGO ZARZąDu TTD

Podczas Walnego Zjazdu w Pelplinie w dniu 20 września 2011 roku dokonano 
wyboru nowego Zarządu TTD. Dotychczasowy prezes nie kandydował, uzasad-
niając swoją decyzję dwukrotnie sprawowaną kadencją w myśl Statutu i obowią-
zujących reguł wyborczych. Wybory przeprowadził ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła, 
przedstawiając w tej kwestii postanowienia Statutu. Powołał komisję skrutacyjną 
w składzie: ks. dr hab. Marian Kowalczyk, prof. uKSW, ks. dr Sławomir śle-
dziewski i ks. dr Andrzej Choromański. W tajnych wyborach nowym prezesem 
TTD na kadencję 2012-2014 został ks. dr hab. Włodzimierz Wołyniec, prof. 
PFT we Wrocławiu. Zaproponował on następujący skład Zarządu, który został 
przegłosowany: wiceprezes – ks. dr hab. Jacek Kempa (Katowice), sekretarz – 
ks. dr Andrzej Choromański (Warszawa–łomża), członkowie – ks. dr Robert 
Woźniak (Kraków), ks. dr Andrzej Proniewski (Białystok).

JEDnOCZEśnIE W DZIAłALnOśCI TTD W LATACH 2009-2011 
DOKOnAły SIę BARDZO WAŻnE WyDARZEnIA:

1) Kontynuowano nową serię półrocznika „Teologia w Polsce” w wersji książko-
wej (nakład 250 egz.) i w wersji elektronicznej na stronach TTD. 
ukazało się 7 nowych numerów:

1. „Teologia w Polsce” 2 (2008), nr 2, ss. 207-408.
2. „Teologia w Polsce” 3 (2009), nr 1, ss. 1-209.
3. „Teologia w Polsce” 3 (2009), nr 2, ss. 210-404.
4. „Teologia w Polsce” 4 (2010), nr 1, ss. 1-183.
5. „Teologia w Polsce” 4 (2010), nr 2, ss. 184-371.
6. „Teologia w Polsce” 5 (2011), nr 1, ss. 1-211.
7. „Teologia w Polsce” 5 (2011), nr 2, ss. 212-400.

należy zaznaczyć, że nasze czasopismo zostało wprowadzone na listę cza-
sopism ogólnopolskich i uzyskało kategorię 6 punktów. Dalej służy ono m.in. 
promocji młodych teologów.
2) Został wydany Leksykon polskich dogmatyków XX i XXI wieku, Lublin 2010, 

ss. 426.
3) Toczą się ciągle prace nad wydaniem Leksykonu teologii dogmatycznej.

OSIąGnIęTE CELE

1) W ostatnich trzech latach zostało członkami TTD aż 34 osoby.
2) uporządkowana została lista członków TTD. Obecnie Towarzystwo liczy 

ponad 200 członków, w tym 24 członków honorowych.
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3) Kontynuowana i rozbudowywana jest strona internetowa TTD: www.dogma-
tyka.pl, gdzie publikowany jest półrocznik jako czasopismo teologiczne (jako 
książka i elektronicznie) „Teologia w Polsce” (nowa seria).

4) Pismo TTD – „Teologia w Polsce” – ukazuje dokonania głównie najmłodszych 
członków Towarzystwa. Jest to zarazem zachęta do ich awansu naukowego. 
Poruszane są tu różne tematy – nie tylko ściśle dogmatyczne, prowadzone są 
także działy: recenzji, domunetacji, sprawozdań i komunikatów. 

5) Zażegnany został prawdopodobnie problem bieżących finansów Towarzystwa, 
które rozkładają się na dwa główne projekty naukowe: opłata za publikację 
książki pokonferencyjnej oraz koszty wydania dwóch numerów półrocznika 
TwP. 

6) na płaszczyźnie głównie osobistych kontaktów kontynuowana jest współpra-
ca naszych środowisk teologicznych z odpowiednikami europejskimi. Doko-
nuje się to nie tylko poprzez wymianę publikacji, ale także czynne włączanie 
się w zagraniczne konferencje naukowe oraz wymianę kadry.

W ostatnich latach zmarli następujący członkowie TTD: ks. prof. dr hab. Lu -
cjan Balter, ks. dr Andrzej Santorski, ks. dr hab. Franciszek Schulc, ks. prof. Jerzy 
Buxakowski. Requiescant in pace!

Lublin–Pelplin, 29 XI 2011


