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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU  
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TEOLOGÓW DUCHOWOŚCI 

ZA OKRES OD 21.06.2013 DO 3.12.2014 r. 
 
 
1. Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości, wybrany na 

drugą kadencję 2013-2017, w okresie sprawozdawczym obradował trzykrotnie: 
dnia 9.01.2014 roku na KUL, 20.06.2014 roku w Krakowie w Sercańskim Cen-
trum Zdrowia Rodziny „Domus Mater” przy okazji dorocznego Zjazdu oraz  
ponownie na KUL dnia 3.12.2014 roku. 

 
2. W tym czasie przyjęto 14 nowych członków Stowarzyszenia. Jego aktual-

ny stan personalny (na dzień 3.12.2014) przedstawiają poniższe tabele oraz 
imienna lista, zamieszczona dalej:  

 

 księża  
diecezjalni 

księża  
zakonni 

zakonnice 
świeckie 
kobiety 

świeccy 
mężczyźni 

Razem 

członkowie  
zwyczajni 

23 13 1 1 1 39 

członkowie 
korespondenci 

22 18 3 8 6 57 

członkowie 
współpracownicy 

11 6 2 5 2 26 

Razem: 56 37 6 14 9 122 
 

 
księża  

diecezjalni 
księża  

zakonni 
zakonnice 

świeckie 
kobiety 

świeccy 
mężczyźni 

Razem 

profesorowie  
i doktorzy habil. 

21 12 1 1 – 35 

doktorzy 24 19 3 8 7 61 
licencjaci 11 6 2 5 2 26 
Razem 56 37 6 14 9 122 

W sumie Polskie Stowarzyszenie Teologów Duchowości liczy 122 członków. 
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3. Zarząd podjął uchwałę odnośnie do wynagradzania prelegentów zaprasza-

nych na sympozja spoza członków Stowarzyszenia na zasadzie umów cywilno-
prawnych. W przypadku wystąpień trwających na ogół około pół godziny stawki 
brutto (18% podatku od 50% przychodu) zróżnicowane są w zależności od stop-
nia naukowego: profesor i doktor habilitowany – 500 zł, doktor – 400 zł, magi-
ster z licencjatem kościelnym i inne osoby – 300 zł; 

 
4. Przyjęto propozycję stworzenia grona sympatyków Stowarzyszenia i pa-

sjonatów duchowości. Grono to mogliby stanowić w pierwszym rzędzie absol-
wenci teologii, zwłaszcza słuchacze studiów podyplomowych w zakresie ducho-
wości.  

 
5. Przyjęto strategię działania, którego celem jest przygotowanie Encyklope-

dii duchowości katolickiej. Jej wydanie ma być wkładem środowiska polskich 
teologów duchowości w obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski. W tym celu po-
wołano dziesięcioosobowy zespół roboczy w składzie: bp prof. dr hab. A. Sie-
mieniewski, ks. prof. dr hab. S. Urbański, ks. prof. dr hab. I. Werbiński, prof. dr 
hab. Cz. Parzyszek SAC, ks. prof. dr hab. H. Wejman, prof. dr hab. J. W. Gogola 
OCD, s. dr hab. T. Paszkowska, prof. KUL, dr hab. J. Kiciński CMF, prof. PWT, 
ks. dr hab. M. Tatar, prof. UKSW oraz ks. dr hab. M. Chmielewski, prof. KUL. 

Pierwsze, kilkugodzinne spotkanie zespołu (w niepełnym składzie) miało 
miejsce na UKSW w Warszawie dnia 1.03.2014 roku. W całości poświęcono je 
dyskusji nad koncepcją duchowości, jaka stanowić będzie podstawę projektowa-
nego dzieła. Koordynujący pracami zespołu, ks. M. Chmielewski przedstawił 
propozycję harmonogramu prac. Ponadto określono główne działy tematyczne 
i wskazano kompetentnych naukowców, którzy zajęliby się merytoryczną oraz 
redakcyjną stroną szczegółowych zagadnień opracowywanych w ramach kon-
kretnych haseł. Odnośne ustalenia będą przedmiotem kolejnego zebrania wspo-
mnianego zespołu roboczego oraz zaproszonych do współpracy teologów. Zosta-
ło ono zaplanowane na koniec stycznia 2015 roku na Karmelitańskim Instytucie  
Duchowości w Krakowie. 

 
6. W trosce o wysoki poziom merytoryczny rocznika „Duchowość w Polsce”, 

Zarząd na posiedzeniu dnia 3.12.2014 roku powołał Radę Naukową w następują-
cym składzie: bp dr hab. Henryk Ciereszko (Białystok), prof. dr hab. Jerzy Wie-
sław Gogola OCD (UPJPII), prof. dr hab. Kazimierz Lubowicki OMI (PWT, 
Wrocław), ks. dr hab. Jan Machniak, prof. UPJPII, ks. prof. dr hab. Jerzy Misiu-
rek (KUL), prof. dr hab. Paweł Placyd Ogórek OCD (UKSW), prof. dr hab. Cze-
sław Parzyszek SAC (UKSW), ks. dr hab. Jarosław M. Popławski, prof. KUL, 
ks. dr hab. Adam Rybicki, prof. KUL, bp prof. dr hab. Andrzej Siemieniewski 
(PWT, Wrocław), ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański (UKSW), bp prof. dr hab. 
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Henryk Wejman (USz), ks. prof. dr hab. Ireneusz Werbiński (UMK) i ks. prof. dr 
hab. Wojciech Zyzak (UPJPII). 

W charakterze recenzentów Zarząd zaprosił następujące osoby: dr Andrzej 
Baran OFMCap (UKSW), prof. dr hab. Wiesław Block OFMCap (Antonianum, 
Rzym), ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa (UKSW), prof. dr hab. Romualdas Dul-
skis (VDU, Kowno), ks. dr hab. Włodzimierz Gałązka, prof. UKSW, ks. dr hab. 
Marcin Godawa (UPJPII), ks. dr hab. Jacek Hadryś, prof. UAM, ks. dr hab. Ma-
rek Jagodziński (KUL), dr Bernadeta Jojko (Gregorianum, Rzym), dr hab. Jacek 
Kiciński CMF, prof. PWT, prof. dr hab. Zdzisław J. Kijas OFMConv. (Rzym), ks. 
dr Jan Miczyński (KUL), dr hab. Teresa Paszkowska, prof. KUL, dr Arkadiusz 
Smagacz OCD (Teresianum, Rzym), ks. dr hab. Marek Tatar, prof. UKSW, 
dr hab. Stanisław T. Zarzycki SAC, prof. KUL.  

Prezes w imieniu Zarządu zwróci się formalnym zapytaniem do wyżej wy-
mienionych osób o ich zgodę. Skład zespołu recenznetów będzie się porzeszał, 
zwłaszcza o zagranicznych naukowców.  

Funkcję redaktora naczelnego rocznika powierzono piszącemu te słowa. 
 
7. W nawiązaniu do decyzji uczestników krakowskiego spotkania, najbliższy 

doroczny Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości będzie miał 
miejsce w dniach 19-20.06.2015 roku w Ośrodku Charytatywno-Wypoczynko-
wym „Bojanowe Gniazdo” w Zaniemyślu, na terenie archidiecezji poznańskiej 
(ul. Ks. Nawrowskiego 2, 63-020 Zaniemyśl; tel. 602270461; e-mail: zaniemysl-
@caritaspoznan.pl; http://www.bojanowegniazdo.pl). 

Tematem obrad będą współczesne perspektywy rozwoju życia konsekrowa-
nego. W ten Stowarzyszenie chce włączyć się w obchody Roku Życia Konse-
krowanego. 

 
8. Wśród aktywności Zarządu w okresie sprawozdawczym warto nadmienić 

wydanie trzeciego tomu z serii „Biblioteka Teologii Duchowości”, którym jest 
książka ks. Marka Chmielewskiego pt. Duchowość w ujęciu Jana Pawła II. Stu-
dium na podstawie encyklik i adhortacji (Lublin 2013, ss. 355). Książka ukazała 
się we wrześniu 2003 roku w nakładzie 500 egzemplarzy. 

 
9. Na ostatnim posiedzeniu Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Teologów Du-

chowości z radością przyjął wiadomość, że Ojciec Święty Franciszek dnia 
22.11.2014 roku mianował członka naszego Stowarzyszenia – ks. prof. dr. hab. 
Henryka Wejmana biskupem pomocniczym archidiecezji szczecińsko-kamień-
skiej ze stolicą tytularną Siniti. W związku z tym Zarząd, w imieniu całego Sto-
warzyszenia, wystosował list gratulacyjny.  

 


