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Ks. Marek CHMIELEWSKI
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TEOLOGÓW DUCHOWOŚCI
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku
1. W roku sprawozdawczym Polskie Stowarzyszenie Teologów Duchowości
odnotowało liczebny wzrost, przyjęto bowiem ośmiu nowych członków. Są nimi:
dr hab. Marta Kowalczyk – członek zwyczajny; dr Aleksandra Leki CSSE, dr Leszek Włodzimierz Poleszak SCJ i dr Lidia Wrona CM – członkowie korespondenci; mgr lic. Anna Dyrka, ks. mgr lic. Marcin Grzesiak, mgr lic. Katarzyna
Maria Wasiutyńska i mgr lic. Seweryn Wąsik SJ – członkowie współpracownicy.
W związku z uzyskaniem wyższych stopni naukowych, awansu dostąpili:
ks. dr hab. Sławomir Antoni Zalewski – na członka zwyczajnego, zaś na członka
korespondenta Zarząd Stowarzyszenia na posiedzeniu dnia 17 XI 2016 roku
w Krakowie awansował: dr. Marcina Gontarza SAC, dr Jolantę Kraśniewską
i dr. Andrzeja Rzesosia.
Stan osobowy Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości na koniec
okresu sprawozdawczego przedstawia się zatem w sposób następujący: w liczbie
138 osób należących do tego grona jest 42 członków zwyczajnych (z czego 21
osób to założyciele Stowarzyszenia), 65 członków korespondentów i 31 członków współpracowników.
Jeśli chodzi o stopnie naukowe, to do Stowarzyszenia należy 18 profesorów,
20 doktorów habilitowanych, 69 doktorów oraz 31 magistrów z licencjatem kanonicznym.
Pod względem stanów życia w Kościele statystyka Stowarzyszenia przedstawia się następująco: 5 biskupów i 60 prezbiterów diecezjalnych, 40 prezbiterów
zakonnych, 10 sióstr zakonnych, 28 osób świeckich (17 kobiet i 11 mężczyzn).
Wśród prezbiterów diecezjalnych jest 12 profesorów, 10 doktorów habilitowanych, 25 doktorów i 13 licencjuszy, natomiast 5 profesorów, 8 doktorów habilitowanych, 21 doktorów i 6 licencjuszy to prezbiterzy zakonni. Jeśli chodzi
o świeckich, to są w ich gronie: 1 doktor habilitowany (kobieta), 16 doktorów
(w tym 8 kobiet) i 10 licencjuszy (w tym 7 kobiet).
Zestawienia te ilustrują poniższe tabele:
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2. Radością Stowarzyszenia są godności i awanse jego członków. W roku
sprawozdawczym prof. dr hab. Jacek Kiciński CMF został biskupem pomocniczym we Wrocławiu, zaś ks. Marek Chmielewski, ks. Jan Machniak i ks. Jarosław M. Popławski uzyskali tytuły profesorskie.
3. Zgodnie z wytycznymi Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości podjęto działania w celu urochomienia własnej niezależnej strony
internetowej. Nowa strona – www.duchowoscwpolsce.pl została otwarta pod koniec grudnia 2016 roku. W związku z tym dostępny jest także nowy adres poczty
elektronicznej Stowarzysznia – pstd@duchowoscwpolsce.pl
Posiada ona nowe funkcjonalności, między innymi dostępność w systemie
open access naszych publikacji, zwłaszcza rocznika „Duchowość w Polsce”.
Oprócz tego jest ona dostosowana do urządzeń mobilnych i daje możliwość zakładania kont pocztowych praktycznie dla wszystkich członków Stowarzyszenia.
Wystarczy na podany wyżej nowy adres e-mailowy przesłać zgłoszenie, a zostanie utworzone indywidualne darmowe konto pocztowe.
Natomiast dotychczasowa strona internetowa na portalu kulowskim pozostanie jeszcze przez jakiś czas dostępna, przy czym nie będzie już aktualizowana.
Podobnie dotychczasowy adres poczty e-mailowej będzie funkcjonalny aż do
odwołania. Zaleca się więc korzystanie z nowego adresu.
Wraz z założeniem nowej strony Polskie Stowarzyszenie Teologów Duchowości jest obecne na facebooku pod pełną swoją nazwą lub skrótem PSTD.
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W ten sposób chcemy poszerzać grono sympatyków, z których w przyszłości –
być może – powstanie jakaś formalna struktura organizacyjna.
Na marginesie warto odnotować, że od chwili założenia internetowej strony
Stowarzyszenia na serwerze KUL w 2011 roku do chwili obecnej, odwiedziło ją
2322 użytkowników z Polski, w tym najwięcej z Wrocławia (16,03%), Lublina
(10,01%), Warszawy (9,04%), Krakowa (1,95%) i Torunia (1,85%). Ponadto naszą stronę oglądało 195 użytkowników z USA, 27 ze Słowacji, 14 z Niemiec, po
13 z Włoch i Rosji, 9 z Ukrainy, 8 z Węgier, 7 z Wielkiej Brytanii, po 6 z Francji
i Kanady, 4 z Łotwy, 3 z Belgii, po 2 z Australii, Hiszpanii, Litwy i Norwegii,
oraz po jednym użytkowniku z Austrii, Białorusi, Japonii, Kazachstanu, Szwajcarii, Szwecji, Urugwaju i Watykanu. W sumie stronę Stowarzyszenia odwiedzono
3688 razy, co w stosunku do ubiegłego roku oznacza wzrost o 478 razy.
4. W dalszym ciągu trwają intensywne prace nad przygotowaniem Encyklopedii duchowości katolickiej, na którą według planu składać się będzie około 660
haseł. Wiele z nich należy do kanonu tematyki duchowościowej, ale przewidziano też nowe zagadnienia, których nie było, na przykład, w wydanym piętnaście
lat temu Leksykonie duchowości katolickiej. W założeniach metodologicznych
obecnego dzieła bardziej położono akcent na polską specyfikę duchowości katolickiej, jak również na wydobycie aspektów duchowościowych z nauczania św.
Jana Pawła II.
Rozłegość problematyki, podejmowanej przez duży zespół autorów, który
liczy ponad 100 osób (także spoza Stowarzyszenia), jest główną przyczyną tego,
że prace redakcyjne opóźniają się. Można jednak mieć nadzieję, że uda się je
zakończyć przynajmniej na etapie przygotowania do druku późną jesienią bieżącego roku.
5. Zarząd, który obradował przy okazji dorocznego Zjazdu w Krakowie
w dniach 17-18 XI 2016 roku, zaplanował najbliższe spotkanie Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości na Jasnej Górze w dniach 1-2 XII 2017 roku.
Składać się na nie będą trzy zasadnicze punkty programu: a) Walne Zebranie
Sprawozdawczo-Wyborcze z racji upływu drugiej kadencji obecnego Zarządu; b)
sesja naukowa, dla której zaplanowano roboczy temat: Blaski i cienie polskiej
duchowości. Próba bilansu 1050 lat chrześcijaństwa w Polsce i perspektywy na
przyszłość, wyzwania i zadania oraz c) zawierzenie Matce Bożej pracy polskich
teologów duchowości.
Z uwagi na niekwestionową ważność tego spotkania można mieć nadzieję, że
wezmą w nim udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia, do czego zobowiązuje
ich art. 18a Statutu.
6. Od pewnego czasu Zarząd Stowarzyszenia boryka się z kilkoma problemami. Pierwszym jest stosunkowo niska frekwencja podczas dorocznych Zjaz-
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dów. Bierze w nich udział około 35% wszystkich członków. Na podstawie list
obecności ustalono, że są takie osoby, które nigdy jeszcze nie uczestniczyły
w zjazdach Stowarzysznia, mimo iż odbywają się one raz w roku w różnych
miejscach kraju. Choć art. 22 Statutu pośrednio zobowiązuje do pisemnego
usprawiedliwiania swojej nieobecności podczas Zjazdu, to wielu członków nie
czyni tego nawet w formie e-mailowej czy telefonicznej, co poważnie utrudnia
organizację i przebieg tych spotkań. W tych przypadkach nie ma też możliwości
zweryfikowania czy zaktualizowania danych kontaktowych. Problematyczną staje się zwłaszcza rezerwacja noclegów i posiłków. Z tej racji na ostatnim posiedzeniu Zarząd postanowił, że począwszy od tegorocznego spotkania na Jasnej
Górze, organizacja Zjazdu ograniczy się jedynie do wynajmu sali obrad i ewentualnie jednego wspólnego posiłku. Natomiast sprawy noclegów każdy z uczestników będzie załatwiać na własną rękę.
Kolejną kwestią do rozwiązania jest budżet Stowarzysznia dotychczas oparty
wyłącznie na składkach członkowskich i wpływach ze sprzedaży własnych publikacji. Mimo iż co roku każdy z członków jest indywidualnie informowany
o stanie swego konta, to są osoby, których zaległości w płaceniu składek (zob.
art. 18c Statutu) przekraczają 300 zł. Kwota zaległości obecnie wynosi ponad
9 tys. zł, co znacznie przekracza roczną kwotę należnych składek. W związku
z tym ostatnie Walne Zebranie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu uchwaliło
podniesienie rocznej składki członkowskiej z 60 zł na 70 zł. Bez zmian pozostaje
jednorazowa kwota wpisowego w wysokości 30 zł.
Z budżetem Stowarzyszenia wiąże się problem dystrybucji naszych wydawnictw, zwłaszcza serii „Biblioteka teologii duchowości” i niektórych roczników
„Duchowość w Polsce”. W celu rozwiązania tej trudnej sytuacji padła propozycja, aby każdy z członków zakupił po promocyjnych cenach jeden egzemplarz
każdej z publikacji dla biblioteki swojego środowiska (seminarium duchownego,
nowicjatu czy katedry akademickiej). Tymczasem dziesiątki wartościowych książek zalega nasz magazyn. By wyjść naprzeciw temu rozwiązaniu Zarząd postanowił po raz kolejny dokonać obniżki cen, zwłaszcza dla najstarszych publikacji,
o czym Walne Zebranie zostało poinformowane. W sumie w książkach „zamrożonych” jest prawie 8 tys. zł.
7. Podczas ostatniego Walnego Zebrania na wniosek Zarządu uchwalono
i przyjęto Regulamin wydawnictw Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości. Stanowi on między innymi, że – zgodnie z art. 17d Statutu – każdy
z członków Stowarzyszenia ma prawo zgłaszania swoich tekstów do druku
w roczniku „Duchowość w Polsce”, w serii „Biblioteka teologii duchowości” lub
innych publikacjach, jakie mogą być utworzone w miarę potrzeb. Teksty te będą
jednak poddawane wstępnej ocenie przez redaktora naczelnego pod kątem wymogów formalno-technicznych, a następnie skierowane do recenzji przez dwóch
recenzentów. Natomiast o przyjęciu książki do druku na podstawie zewnętrznej
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recenzji wydawniczej, którą autor ma obowiązek dostarczyć, oraz wspomnianych
dwóch recenzji, ostatecznie decydować będzie Rada Naukowa, powołana przez
Walne Zebranie. Regulamin określa także pozostałe warunki publikacji monografii, które każdorazowo będą uszczegółowiane w umowie wydawniczej.
8. Realizując swoje statutowe cele (zob. art. 7 i 8 Statutu), Polskie Stowarzyszenie Teologów Duchowości nawiązało współpracę z bardzo popularnym miesięcznikiem „Egzorcysta”, który ukazuje się regularnie od września 2012 roku
i posiada nihil obstat Kurii Metropolitalnej w Częstochowie. Nasze logo znalazło
się w rubryce „Współpracują z nami”.
Niezależnie od tego kilku członków Stowarzyszenia publikuje od dłuższego
czasu swoje teksty na łamach wspomnianego czasopisma, które zaprasza do
współpracy jak najliczniejsze grono teologów duchowości.

