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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TEOLOGÓW DUCHOWOŚCI 

za okres od 4.12.2014 do 24.12.2015 roku 
 
 
1. Polskie Stowarzyszenie Teologów Duchowości systematycznie rozwija się 

pod względem liczebnym. W okresie sprawozdawczym przyjęto bowiem kolej-
nych ośmiu członków. Członkami-współpracownikami Stowarzyszenia zostali: 
mgr lic. Jacek Rafał Szewczyk, ks. mgr lic. Karol Tomasz Nasiłowski, mgr lic. 
Dominik Rydian oraz mgr lic. Danuta Barbara Krupa. Natomiast grono człon-
ków-korespondentów poszerzyli: ks. dr Arkadiusz Wiktor Kruk, s. dr Ewa Kor-
but, s. dr Lucyna Natalia Musidlak i ks. dr Bogusław Nagel. Do tych ostatnich 
dołączyli także awansowani członkowie-współpracownicy, którzy w ostatnim 
czasie uzyskali stopień doktora w zakresie teologii duchowości. Są nimi: 
dr Andrzej Rzesoś i dr Marcin Gontarz SAC. Awans na członka zwyczajnego 
otrzymał dr hab. Andrzej Jastrzębski OMI, który 15 grudnia 2015 roku uzyskał 
na KUL stopień doktora habilitowanego. 

Polskie Stowarzyszenia Teologów Duchowości aktualnie liczy więc 130 
członków (stan na dzień 21 grudnia 2015 roku). Wśród nich jest czterech bisku-
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pów (bp Henryk Ciereszko z Białegostoku, bp Stanisław Jamrozek z Przemyśla, 
bp Andrzej Siemieniewski z Wrocławia i bp Henryk Wejman ze Szczecina). 

Bardziej szczegółowe informacje co do struktury personalnej Stowarzyszenia 
ilustrują poniższe tabele:  

 
 księża  

diecezjalni 
księża  

zakonni 
siostry  

zakonne 
świeckie 
kobiety 

świeccy 
mężczyźni 

Razem 

członkowie  
zwyczajni 

23 14 1 1 1 40 

członkowie 
korespondenci 

25 17 5 8 7 62 

członkowie 
współpracownicy 

11 6 2 6 3 28 

Razem: 59 37 8 15 11 130 

 

 
księża  

diecezjalni 
księża  

zakonni 
siostry  

zakonne 
świeckie 
kobiety 

świeccy 
mężczyźni 

Razem 

profesorowie  
tytularni 

9 4 1 — — 14 

doktorzy  
habilitowani 

12 9 — 1 — 22 

doktorzy 26 19 5 8 8 66 
licencjaci 12 5 2 6 3 28 
Razem 59 37 8 15 11 130 

 
2. Jeśli chodzi o działalność wydawniczą Stowarzyszenia, to w ostatnim cza-

sie, oprócz poprzedniego rocznika „Duchowość w Polsce”, ukazał się czwarty 
tom w ramach serii „Biblioteka teologii duchowości”. Jest to rozprawa habilita-
cyjna Andrzeja Jastrzębskiego OMI pt. Homo theomorphicus et homo theophori-
cus. Studium z receptywno-responsywnej teorii duchowości. Wydano ją w nakła-
dzie 200 egzemplarzy, z czego połowę wykupił autor. 

 
3. W okresie wakacyjnym zostały podjęte starania o umieszczenie rocznika 

„Duchowość w Polsce” na liście punktowanych czasopism naukowych. W tym 
celu między innymi wszystkie artykuły od 2009 roku (jest ich w sumie 132) wraz 
z obcojęzycznymi streszczeniami i słowami-kluczami zostały wpisane do inter-
netowej Polskiej Bibliografii Naukowej (https://pbn.nauka.gov.pl/). Zaintereso-
wani autorzy, po zalogowaniu się, mogą autoryzować powyższe wpisy i zweryfi-
kować swoją afiliację.  

W Wigilię Bożego Narodzenia 2015 roku rocznik „Duchowość w Polsce” 
znalazł się w części B wykazu czasopism naukowych, obejmującego 2212 wy-
dawnictwa naukowe nieposiadające współczynnika wpływu impact Factor na 
pozycji nr 436. Przyznano mu 3 punkty. Można mieć nadzieję, że przy następnej 
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ewaluacji, dzięki – między innymi – umiędzynarodowieniu zarówno grona auto-
rów, jak i zespołu recenzentów, a zwłaszcza dzięki upowszechnieniu poprzez 
wprowadzenie wersji internetowej, nasze czasopismo uzyska znacznie wyższą 
punktację. 

 
4. Głównym obszarem aktywności naukowo-badawczej członków Polskiego 

Stowarzyszenia Teologów Duchowości w ostatnich miesiącach jest opracowy-
wanie Encyklopedii duchowości katolickiej. W tym celu dnia 24 stycznia 2015 
roku w siedzibie Karmelitańskiego Instytutu Duchowości w Krakowie (ul. Ra-
kowicka 18a), na zaproszenie jego dyrektora i zarazem wiceprezesa Stowarzy-
szenia prof. dr. hab. Jerzego Wiesława Gogoli OCD, odbyło się posiedzenie Rady 
Naukowej i Zespołu Redaktorów Encyklopedii.  

Podczas kilkugodzinnych obrad przyjęto wypracowaną na poprzednim  
zebraniu tego grona koncepcję duchowości katolickiej, stanowiącą punkt wyjścia 
do przygotowania dzieła, jak również główne założenia formalne dla opracowy-
wania haseł. Wstępnie też ustalono ich listę w liczbie około 625, obejmujących 
następujących 10 roboczych działów tematycznych:  

 
01. Wprowadzenie metodologiczne, 
02. Podmiot życia duchowego, 
03. Sakramentalno-liturgiczna struktura życia duchowego, 
04. Rozwój duchowy, 
05. Formacja duchowa,  
06. Duchowość powołań eklezjalnych, 
07. Zaangażowanie doczesne, 
08. Historia duchowości, 
09. Szkoły duchowości, 
10. Współczesne wyzwania duchowości. 

 
Wyznaczeni redaktorzy działów niezwłocznie przystąpili do pracy, zlecając 

kompetentnym autorom napisanie haseł według przyjętych zasad, zgodnie z któ-
rymi są to przede wszystkim treści przedmiotowe nie zaś osobowe (o znaczących 
polskich teologach duchowości będzie mowa w kontekście poszczególnych  
zagadnień), w których akcent położony ma być na polską specyfikę i recepcję 
nauczania św. Jana Pawła II.  

Dalszym etapem prac będzie synchronizacja treści na poziomie działów  
tematycznych, a ostatecznie na poziomie całej Encyklopedii.  

Z informacji napływających od redaktorów i autorów, prace nabierają tempa, 
zwłaszcza że chcielibyśmy dotrzymać założonego terminu finalizacji dzieła,  
jakim jest zakończenie Jubileuszu z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski. 
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5. Oprócz tego wielkiego przedsięwzięcia, Stowarzyszenie – realizując swoje 

cele statutowe – zorganizowało kolejne ogólnopolskie sympozjum związane 
z Rokiem Życia Konsekrowanego na temat: „Życie konsekrowane w perspektywie 
Trzeciego Tysiąclecia”. Odbyło się ono w dniach 19-20 czerwca 2015 roku 
w pięknie położonym nad jeziorem Ośrodku Charytatywno-Wypoczynkowym 
„Bojanowe Gniazdo” w Zaniemyślu na terenie archidiecezji poznańskiej. Sym-
pozjum zorganizowano w ramach VI dorocznego Zjazdu Stowarzyszenia. Oprócz 
pogłębionej refleksji teologicznej, była okazja do nieformalnych spotkań i wza-
jemnego poznawania się członków Stowarzyszenia.  

Naukowe owoce tego spotkania prezentuje niniejszy tom rocznika „Ducho-
wość w Polsce”, zaś fotorelację z tego wydarzenia można obejrzeć na stronie  
internetowej Stowarzyszenia (http://www.kul.pl/fotogaleria-viii,art_62027.html). 

 
6. Od 2011 roku Polskie Stowarzyszenie Teologów Duchowości prezentuje 

owoce swojej działalności w internecie na stronie: http://www.kul.pl/polskie-
stowarzyszenie-teologow-duchowosci,art_27213.html 

Oprócz spraw organizacyjnych, można tam znaleźć aktualności, informacje 
dotyczące dawnych i najnowszych publikacji, niektóre nagrania wystąpień sym-
pozyjnych oraz fotografie, w większości autorstwa Jerzego W. Gogoli OCD. 
Na stronie Stowarzyszenia znajdują się różne teksty do pobrania, a przede 
wszystkim kompletna treść poszczególnych roczników „Duchowość w Polsce” 
w formacie pdf, co jest między innymi warunkiem przyznania punktacji.  

Ze względów praktycznych witryna Stowarzyszenia tymczasowo jest pod-
stroną witryny Instytutu Teologii Duchowości KUL, jednak niebawem znajdzie 
się ona na niezależnym serwerze. Niemniej jednak trzeba odnotować, że od 
chwili jej założenia w 2011 roku do tej pory była odwiedzana 3210 razy, z czego 
tylko w 2015 roku było 399 wejść, czyli średnio po około 30 miesięcznie. Wśród 
wizytujących stronę najwięcej było wejść z Polski – 1996 (przy czym dominowa-
li internauci z Wrocławia i Dolnego Śląska – 505), Stanów Zjednoczonych – 154, 
Słowacji – 23, z Włoch, Niemiec i Rosji – po 11, z Ukrainy – 8, Francji i Wiel-
kiej Brytanii – po 6 oraz po kilka z takich krajów, jak: Łotwa, Kanada, Australia, 
Norwegia, Węgry, Belgia i Szwajcaria. 

Te niezbyt imponujące wyniki, a także stopniowe wprowadzanie przez KUL 
swojej nowej witryny, skłaniają Zarząd Stowarzyszenia do założenia na stałe pro-
fesjonalnej i bardziej nowoczesnej własnej witryny między innymi z możliwo-
ścią indywidualnego przesyłania informacji bezpośrednio do poszczególnych 
członków Stowarzyszenia. 

 


