SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
TEOLOGICZNEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO
WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO WE WŁOCŁAWKU
w roku akademickim 2012/2013
W roku sprawozdawczym zaplanowane zostały dwa spotkania Teologicznego Towarzystwa Naukowego. Poniższe sprawozdanie przedstawia
w zarysie główną problematykę poruszaną na jednym z nich, które już
się odbyło. Drugie planowane jest w maju 2013 r.
1) 30 XI 2010 r.
W odbytym 30 listopada 2012 r. (o godz. 16.30) w sali konferencyjnej
Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku spotkaniu naukowym
uczestniczyło 13 osób: ks. Wojciech Frątczak, ks. Tomasz Kaczmarek,
ks. Krzysztof Konecki, ks. Lech Król, ks. Jan Nowaczyk, ks. Zdzisław
Pawlak, Piotr Pawłowski, ks. Kazimierz Rulka, ks. Kazimierz Skoczylas, ks. Jacek Szymański, ks. Ireneusz Werbiński, ks. Henryk Witczak,
ks. Sławomir Ziarniak.
Następnie prezes Towarzystwa, ks. dr Jan Nowaczyk, przedstawił
ks. dr. Henryka W i t c z a k a, historyka, który został zaproszony na
to spotkanie z referatem pt. „Liber beneficiorum Jana Łaskiego – nieodzowne źródło do poznania dziejów parafii na terenie obecnej diecezji
włocławskiej”.
Prelegent przedstawił treść referatu w następujących punktach:
1) Autor, a właściwie zleceniodawca dzieła, 2) Najstarsze znane księgi
uposażeń, 3) Liber beneficiorum Jana Łaskiego: rękopis i wydanie drukowane, 4) Wiadomości o parafiach znajdujących się na terenie obecnej
diecezji włocławskiej w Liber beneficiorum Jana Łaskiego.
Całość referatu została wydrukowana w niniejszym tomie „Studiów
Włocławskich” (s. 135–154).
Dyskusji po referacie przewodniczył ks. dr hab. Wojciech Frątczak,
historyk Kościoła, wykładający na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu
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M. Kopernika w Toruniu. W dyskusji zabrali m.in. głos: ks. W. Frątczak,
ks. K.Rulka, ks. I. Werbiński, P. Pawłowski.
*   *   *
Habilitację w roku 2013 r. uzyskał: 28 lutego ks. Lech K r ó l na
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
na podstawie pracy Charyzmat Zgromadzenia Służebnic Najświętszego
Serca Jezusowego (Włocławek 2012)
Do grona członków Towarzystwa włączone zostały trzy nowe osoby:
ks. Marcin I d z i k o w s k i, od 2011 r. wicerektor Wyższego Seminarium
Duchownego, który po studiach specjalistycznych z katechetyki na
Uniw. Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie w latach 2005–2009, zdobył
stopień doktora teologii na podstawie pracy „Wybrane polskie katolickie strony internetowe narzędziem katechezy i nowej ewangelizacji”,
napisanej na seminarium prowadzonym przez ks. dr. hab. Piotra Tomasika, prof. UKSW; ks. Mateusz K i e r z k o w s k i, od 2011 r. prefekt
Wyższego Seminarium Duchownego, który po studiach specjalistycznych
z katolickiej nauki społecznej na Uniwersytecie Leopolda-Franciszka
w Innsbrucku (Austria) w latach 2005–2011, zdobył stopień doktora
teologii na podstawie pracy „Wesen und Deutund der Arbeit in der Soziallehre von Johannes Paul II. Im Vergleich mit den kosmopolitischen
Arbeitsvisionen von Ulrich Beck und im Bezung auf die Situation des
polnischen Arbeitsmarkts” (Istota i znaczenie pracy w nauce społecznej
Jana Pawła II. W porównaniu z kosmopolitycznymi wizjami pracy Ulricha
Becka i w odniesieniu do sytuacji polskiego rynku pracy), napisanej na
seminarium prowadzonym przez Univ.–Prof. Dr. Wolfganga Palavera;
ks. Michał S a d o w s k i, od 2012 r. wykładowca Wyższego Seminarium
Duchownego, który po studiach specjalistycznych z teologii dogmatycznej (teologia chrześcijańska arabska) na Uniwersytecie św. Tomasza
z Akwinu w Rzymie w latach 2006–2012 zdobył stopień doktora teologii
na podstawie pracy „The Trinitarian Analogies in the Christian Arab
Apologetic Text of the Middle and Near East During the Abbasyd
Period (750–1050) and Their Doctrinal Significance” (Analogie trynitarne w chrześcijańskich arabskich tekstach apologetycznych Bliskiego
i Środkowego Wschodu w okresie Abbasydów (750–1050) i ich znaczenie
doktrynalne), napisanej na seminarium prowadzonym przez Prof. Dr Josepha Ellula, OP (część dysertacji pod tym samym tytułem ukazała się
drukiem w Rzymie w 2012 r.).
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*   *   *
W roku sprawozdawczym 2012–2013 niektórzy z członków włocławskiego Teologicznego Towarzystwa Naukowego opublikowali prace
samoistne. Pod red. ks. Kazimierza Rulki i ks. Wojciecha Krzywańskiego
ukazała się okazała monografia Parafia św. Marii Magdaleny w Sompolnie na tle historycznym (Włocławek 2011). Ukazały się także: wydanie
drugie, poprawione i uzupełnione, pracy habilitacyjnej ks. Wojciecha
Frątczaka Diecezja włocławska w okresie II wojny światowej (Włocławek
2013), ks. Waldemara Karasińskiego Parafia św. Mikołaja w Wierzchach
(Włocławek 2013), ks. Tomasza Kaczmarka Świadkowie wiary (Włocławek
2013), ks. Janusza Gręźlikowskiego Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość.
Przewodnik dla pragnących zawrzeć sakrament małżeństwa (Włocławek
2012). Siedmiu członków Towarzystwa włączyło się w opracowanie szóstego tomu Włocławskiego słownika biograficznego (Włocławek 2011),
publikując w nim 25 biogramów duchownych ze środowiska włocławskiego. Pozostali członkowie Towarzystwa powiększyli swój dorobek
naukowy, publikując artykuły ze swej specjalizacji na łamach czasopism
i w księgach zbiorowych.

