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THE FIRST DECADE OF ‘ROCZNIK TEOLOGII KATOLICKIEJ’

The article has been written to commemorate the first decade of ‘Rocznik 
Teologii Katolickiej’ (‘Journal of Catholic Theology’). The idea to start it emerged 
during the first months after the opening of the Chair of Catholic Theology 
in the University of Białystok. It was then decided to base it on the existing 
scientific journal. The first volume, called ‘Biuletyn Teologii Katolickiej’ (‘Bulletin 
of Catholic Theology’) was a part of the 18th volume of ‘Studia Teologiczne 
– Białystok, Drohiczyn, Łomża’ (‘Studies in Theology – Białystok, Drohiczyn, 
Łomża’) in 2000. The next volume appeared separately, but still under the 
aegis of the ‘Studies’. The ‘Journal’ became an independent magazine in 2002. 
Its aim is to present the Chair’s publications, popularize theological science 
in Białystok academic circles, cooperate with researchers in philosophy, arts 
and humanities and natural sciences and sharing experience with scientific 
centres home and abroad.

1. Geneza i profil czasopisma
Utworzenie Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej w strukturach 

Uniwersytetu w Białymstoku w 1999 roku wygenerowało potrzebę zapewnienia jej 
forum prasowego, na którym nowa jednostka naukowo-badawcza i dydaktyczna 
miałaby możliwość dokumentowania swej statutowej działalności i prezentowania 

1 Tekst opracowano na podstawie materiałów źródłowych przechowywanych w archi-
wum podręcznym i bieżącym Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu 
w Białymstoku.
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wyników badań własnych jej pracowników. Idea rozpoczęcia własnej działalności 
publicystycznej zrodziła się już w pierwszych miesiącach funkcjonowania Ka-
tedry, gdy ta w ramach prac badawczych rozpoczęła organizowanie pierwszych 
sympozjów i konferencji naukowych. Teksty wystąpień prelegentów należało 
opublikować. Na posiedzeniach roboczych postanowiono zatem wejść w kontakt 
z Redakcją pisma naukowego białostockiej prowincji kościelnej, rocznika „Studia 
Teologiczne. Białystok-Drohiczyn-Łomża”. Z ramienia Katedry realizacji tego 
projektu podjął się jej pracownik, ks. dr. hab. Józef Zabielski. Przeprowadzone 
rozmowy z ks. dr. Wojciechem Nowackim, redaktorem naczelnym „Studiów” 
i Radą Programową pisma zaowocowały porozumieniem, na mocy którego 
Redakcja „Studiów” udostępniała własne łamy dla zamieszczania tam osobnego 
„Biuletynu Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku”, który, jak 
odnotowano we wstępie Od Wydawcy, „będzie zamieszczany w każdym nume-
rze «Studiów Teologicznych», a jego wydawcą jest Uniwersytet w Białymstoku, 
Katedra Teologii Katolickiej”.

Pierwszy numer „Biuletynu” ukazał się już w 2000 roku w 18 tomie „Studiów” 
na stronicach 307-400. Jego redaktor, ks. J. Zabielski, poprzedził nową publikację 
wspomnianym, obszernym wstępem zatytułowanym Katedra Teologii Katolickiej 
Uniwersytetu w Białymstoku i jej Biuletyn. Autor wskazał na miejsce i rolę Katedry 
w strukturach uniwersyteckich i białostockim środowisku teologicznym, nakreślił 
okoliczności jej powstania i pokrótce zaprezentował sylwetki pracowników. Od-
nosząc się do „Biuletynu” wyjaśnił potrzebę powołania pisma, określił jego profil 
i treść. Miało ono być forum, na którym „będą publikowane materiały z konfe-
rencji i sympozjów organizowanych przez Katedrę, oraz inne teksty obrazujące 
działalność tej placówki naukowo-badawczej i jej poszczególnych pracowników”. 
W tym numerze „Biuletynu” przedrukowano na pierwszych jego kartach najważ-
niejsze akty prawne dotyczące powołania Katedry i tekst wykładu inauguracyjnego 
„Teologia jako nauka”, wygłoszonego 8 października 1999 roku przez ks. bp. prof. 
dr. hab. Edwarda Ozorowskiego, kierownika Katedry. Na łamach pierwszego 
numeru „Biuletynu” zamieszczono ponadto materiały z trzech sesji naukowych, 
zorganizowanych przez Katedrę w roku akademickim 1999/2000: „Prawo – szan-
sa, czy zagrożenie?” (13 XI 1999), „Eucharystia sprawowana i przeżywana przez 
kapłana” (8 I 2000) i „Ks. Michałowi Sopoćce w 25-lecie jego śmierci” (6 V 2000). 
Nie udało się opublikować tekstów wszystkich wystąpień, gdyż część autorów nie 
dostarczyła ich Redakcji w określonym terminie. Te, według zapowiedzi Redak-
tora, miały być opublikowane w następnym numerze.

Forma i zawartość treściowa kolejnego, drugiego numeru „Biuletynu” wyraźnie 
już wskazywały na tendencje ku emancypacji pisma. Mariaż ze „Studiami Teo-
logicznymi” był wprawdzie wygodny, bo rozwiązywał wiele problemów natury 
wydawniczej, jednak rodził problemy, wynikające z różnic ramowych, terminarza 
wydawniczego, adresatów i formuły obu pism. Tak więc drugi tom „Biuletynu” 
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ukazał się wprawdzie w ramach 19 tomu „Studiów”, jednak w formie osobnego 
woluminu, gdyż, jak odnotowano w nocie Od Redakcji, „takie postanowienie 
podjęli Wydawcy – pracownicy katedry Teologii Katolickiej pod kierunkiem jej 
kierownika, ks. bp. prof. dr. hab. Edwarda Ozorowskiego”. Redaktor naczelny 
motywując zmianę formuły pisma, wyraził nadzieję, że „ta forma publikacji «Biu-
letynu» będzie lepszym sposobem prezentacji dorobku naszej Katedry i bardziej 
skuteczną formą dotarcia do Czytelników”. Zachował on numer wydawniczy, 
imprimatur Kurii Metropolitalnej Białostockiej, charakterystyczną szatę graficz-
ną macierzystego pisma i wydrukowany został jako dodatek do niego, jednakże 
już z naklejonym dodatkiem na obwolucie o treści „Międzywydziałowa Katedra 
Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku. Biuletyn 2/2001”. „Biuletyn” 
zawierał też własną stronicę redakcyjną, na której podano skład jego Redakcji 
i wyszczególniono informację o wydawcy, która informowała, że jest nim już 
niepodzielnie „Międzywydziałowa Katedra Teologii Katolickiej Uniwersytetu 
w Białymstoku”. Redakcję pisma, według noty redakcyjnej, stanowili pracownicy 
Katedry z ks. J. Zabielskim jako redaktorem naczelnym. Zawartość drugiego nu-
meru „Biuletynu” konsekwentnie zawierała dokumentację dorobku pracowników 
Katedry i zaproszonych gości w roku akademickim 2000/2001: teksty referatów 
wygłoszonych podczas zorganizowanych przez Katedrę konferencji naukowej pod 
hasłem „Wiara i nauka”, wypowiedzi uczestników dyskusji panelowej, próbujących 
odpowiedzieć na pytanie: „Czy jesteśmy zdolni do uwierzenia”, dwa teksty wykła-
dów otwartych na temat „Człowiek-genetyka-etyka” oraz trzy sprawozdania, mia-
nowicie: ze wspomnianych wykładów otwartych autorstwa ks. W. Michniewicza, 
oraz z działalności Katedry w roku akademickim 1999/2000 i z „Jubileuszowego 
spotkania pracowników nauki” w Krakowie autorstwa ks. T. Kasabuły. Numer 
liczący 83 stronice zamknął ks. J. Zabielski omówieniem pisma „Archeus”, nowe-
go periodyku poświęconego zagadnieniom bioetyki i antropologii filozoficznej, 
wydawanego przez Zakład Bioetyki i Antropologii Filozoficznej UwB.

Drugi numer „Biuletynu Katedry Teologii Katolickiej” był jednocześnie 
numerem ostatnim pisma wychodzącego pod tym tytułem. W działalności pu-
blicystycznej Katedry „Biuletyn” odegrał rolę kapitalną. Zdobyte podczas jego 
publikacji doświadczenia wydawnicze stanowiły mocny fundament pod całko-
wicie samodzielne pismo Katedry Teologii Katolickiej. Myśl o „rozwodzie” z go-
ścinnymi łamami „Studiów Teologicznych”, świtająca w umysłach pracowników 
MKTK już od dłuższego czasu, poczęła z wolna przyoblekać realne kształty na 
posiedzeniach roboczych Katedry od początku roku akademickiego 2001/2002. 
Ostateczne decyzje w tej sprawie przyśpieszyły problemy natury administracyjnej, 
uniemożliwiające wydawanie periodyku w dotychczasowej formie. Zapadły one 
na posiedzeniu pracowników Katedry 22 stycznia 2002 roku. W toku dyskusji 
postanowiono rozpocząć formalną procedurę mającą na celu powołanie do życia 
samodzielnego czasopisma Katedry Teologii Katolickiej UwB, którego pierwszy 



14 Ks. Tadeusz Kasabuła

numer miał, według przyjętego terminarza, ukazać się jeszcze w roku akademic-
kim 2001/2002.

2. Redakcja, Rada Naukowa i autorzy
Odpowiedzialnym za realizację tego przedsięwzięcia, po przyjęciu rezygnacji 

ks. J. Zabielskiego z funkcji redaktora „Biuletynu”, uczyniono ks. Adama Skreczkę, 
doceniając w ten sposób jego kompetencje i doświadczenie wydawnicze, które 
zdobył jako dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej Biało-
stockiej, organizując periodyk archidiecezjalny w formie miesięcznika pt. „Czas 
Miłosierdzia” i pełniąc przez lat kilkanaście funkcję jego redaktora naczelnego. 
Kierownik Katedry docenił zaangażowanie ks. Skreczki zmierzające do inauguracji 
„Rocznika” i na posiedzeniu roboczym MKTK 17 maja 2002 roku zaproponował 
jego kandydaturę na redaktora naczelnego pisma. Propozycja została przyjęta 
przez zgromadzonych jednogłośnie. Nowo ustanowiony redaktor naczelny za-
proponował wkrótce objęcie funkcji sekretarza Redakcji ks. T. Kasabule, który 
na tę propozycję przystał. W ten sposób ukształtował się zespół redakcyjny 
„Rocznika” w składzie: ks. A. Skreczko – redaktor naczelny, ks. T. Kasabuła – 
sekretarz Redakcji, bp E. Ozorowski – kierownik Katedry oraz członkowie tegoż 
kolegium: ks. W. Michniewicz i ks. J. Zabielski. Od numeru IV włącznie nastąpiła 
zmiana w składzie zespołu redakcyjnego czasopisma. Księdza W. Michniewicza, 
po jego rezygnacji z pracy w Katedrze Teologii Katolickiej i z prac redakcyjnych 
nad „Rocznikiem”, zastąpił ks. dr Andrzej Proniewski, który w tym czasie objął 
w MKTK stanowisko adiunkta. Od numeru VIII zespół redakcyjny powiększyła 
mgr Anna Dzięgielewska, pracownik administracyjny Katedry.

Forma i zawartość treściowa drugiego numeru „Rocznika”, który ukazał się 
22 grudnia 2002 roku jest wyraźnym przejawem tendencji rozwojowych pisma 
i dowodem gromadzenia doświadczeń wydawniczych jego Redakcji. Powołano 
Radę Naukową w składzie: ks. Jerzy Misiurek (Katolicki Uniwersytet Lubelski), 
ks. Józef Dołęga (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), ks. Piotr Morci-
niec (Uniwersytet Opolski), ks. Paweł Góralczyk (Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego). W roku 2009, czyli od numeru VIII, nastąpiła zmiana w składzie 
Rady Naukowej „Rocznika”. Księdza prof. J. Misiurka zastąpił ks. dr hab. Wiesław 
Przygoda, kierownik Katedry Teologii Charytatywnej Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego.

Ponieważ w miarę publikowania kolejnych numerów „Rocznik Teologii 
Katolickiej” stawał się pismem coraz bardziej dostrzeganym i cenionym w śro-
dowiskach naukowych w Polsce, postanowiono podnieść jego wartość naukową 
poprzez poddanie zamieszczanych w nim tekstów ocenie recenzenta. Kolejne 
tomy „Rocznika”, od czwartego począwszy, były zatem numerami recenzowanymi. 
Recenzje numerów IV-VIII są autorstwa bp. prof. dr. hab. Andrzeja Dziuby, tom 
IX zrecenzował ks. dr hab. Mieczysław Olszewski.
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Dotychczas w „Biuletynie Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Bia-
łymstoku” i w „Roczniku Teologii Katolickiej” (tomy I-IX) teksty opublikowało 
63 specjalistów w dziedzinie teologii, filozofii, nauk przyrodniczych i stricte 
humanistycznych. Liczba tekstów poszczególnych autorów według ich kategorii 
ilustrują poniższe tabele.

Tabela 1.  Liczba publikacji poszczególnych autorów w „Biuletynie Katedry 
Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku”

L.p. Autor Artykuły Recenzje Sprawozdania Ogółem
 1. Ozorowski Edward [bp] 2 - - 2
 2. Ciereszko Henryk [ks.] 2 - - 2
 3. Gładczuk Czesław [ks.] 1 - - 1
 4. Hołodok Stanisław [ks.] 1 - - 1
 5. Kakareko Andrzej [ks.] 1 - - 1
 6. Kasabuła Tadeusz [ks.] - - 2 2
 7. Kopania Jerzy 2 - - 2
 8. Michniewicz Wojciech [ks.] - - 2 2
 9. Nitkiewicz Krzysztof [ks.] 1 - - 1

10. Zabielski Józef [ks.] 1 1 - 2
Ogółem 11 1 4 16

Tabela 2.  Liczba publikacji poszczególnych autorów w „Roczniku Teologii 
Katolickiej”

L.p. Autor Artykuły Mate-
riały Recenzje Sprawo-

zdania Ogółem

 1. Ozorowski Edward [bp] 9 - 2 - 11
 2. Dziuba Andrzej [bp] 2 - 8 - 10
 3. Gądecki Stanisław [bp] 1 - - - 1
 4. Polak Wojciech [bp] 1 - - - 1
 5. Arbaszewski Piotr [ks.] 1 - - - 1
 6. Baranowski Tomasz 1 - - - 1
 7. Biela Bogdan [ks.] 2 - - - 2
 8. Buzun Łukasz (OSPPE) 1 - - - 1
 9. Ciereszko Henryk [ks.] 1 - - - 1
10. Depo Wacław T. [bp] 1 - - 1
11. Dzięgielewska Anna 1 - - 1 2
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L.p. Autor Artykuły Mate-
riały Recenzje Sprawo-

zdania Ogółem

12. Gacka Bogumił [ks.] 1 - - - 1
13. Góralczyk Paweł [ks.] 1 - - - 1
14. Grzegorczyk Jarosław [ks.] 2 - - - 2
15. Hardyś Jacek [ks.] 1 - - - 1
16. Hofman Johannes [ks.] 2 - - - 2
17. Jurkowski Henryk 1 - - - 1
18. Kakareko Andrzej [ks.] 1 2 - - 3
19 Kalisz Łukasz - - 1 - 1
20. Kamiński Ryszard [ks.] 1 - - - 1
21. Kasabuła Tadeusz [ks.] 6 - 4 10 20
22. Kimsza Radosław [ks.] 1 - - - 1
23. Kobylińska Zdzisława 1 - 1 - 2
24. Krahel Tadeusz [ks.] 1 4 1 1 7
25. Kułaczkowski Jerzy [ks.] 2 - - 2
26. Lewandowski Jerzy [ks.] 1 - - - 1
27. Lipiec Dariusz [ks.] 1 - - - 1
28. Machniak Jan [ks.] 1 - - - 1
29. Martyniuk Paisjusz [ks.] 1 - - - 1
30. Mierzwiński Bronisław [ks.] 1 - - - 1
31. Morciniec Piotr [ks.] 1 - - - 1
32. Murziński Paweł [ks.] 2 - - - 2
33. Najda Jacek [ks.] 1 - - - 1
34. Nitkiewicz Krzysztof [ks.] 1 - - - 1
35. Olech Jolanta (OSU) 1 - - - 1
36. Olszewski Mieczysław [ks.] 1 - 1 1 3
37. Osewska Elżbieta - - - 1 1
38. Pałubska Zofia 5 - 3 - 8
39. Perzyński Andrzej [ks.] 1 - - - 1
40. Pietrzykowski Jan [ks.] - - 1 - 1
41. Powichrowski Tomasz [ks.] 2 - - - 2
42. Prokop Krzysztof 2 - - - 2
43. Proniewski Andrzej [ks.] 5 - - 3 8
44. Przybylski Andrzej [ks.] 1 - - - 1
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L.p. Autor Artykuły Mate-
riały Recenzje Sprawo-

zdania Ogółem

45. Przygoda Wiesław [ks.] 1 - - - 1

46.
Puchalska-Dąbrowska 
Bernadetta 3 - 1 - 4

47. Rostkowski Zbigniew [ks.] 1 - 1 - 2
48. Salij Jacek (OP) 1 - - - 1
49. Skreczko Adam [ks.] 9 - 8 2 19
50. Stala Józef [ks.] 3 - 10 - 13
51. Swędowski Jerzy [ks.] - - 1 - 1
52. Syczewski Tadeusz [ks.] 1 - - - 1
53. Szot Adam [ks.] 4 1 - 2 7
54. Urbański Stanisław [ks.] 2 - - - 2
55. Wieczyński Franciszek [ks.] - - 1 - 1
56. Wojtecki Dariusz [ks.] 1 - - - 1
57. Wójcik Jakub - - 1 - 1
58. Zabielski Józef [ks.] 8 - 7 - 15

Ogółem 104 7 52 21 184

Wykaz tytułów zamieszczonych w „Biuletynie” i „Roczniku” tekstów według 
dziedzin nauki, które reprezentują i ich lokalizację w czasopiśmie, dużym nakła-
dem sił i czasu opracował ks. A. Proniewski w osobnym elaboracie na łamach 
niniejszego tomu.

3. Wydawnictwo, druk i dystrybucja
Ksiądz Skreczko w ciągu najbliższych kilku miesięcy po decyzji o powierzeniu 

mu funkcji redaktora naczelnego czasopisma przeprowadził rozmowy z Wydaw-
nictwem Uniwersytetu w Białymstoku. Oceniono możliwości i ustalono warunki 
formalne powołania do życia nowego pisma. W wyniku tych działań zdecydowano, 
że periodyk MKTK będzie miał charakter rocznika finansowanego z funduszu 
rzeczowego Katedry, o nakładzie 300 egzemplarzy, w formacie B5. Pierwszy nu-
mer pisma, według powyższych ustaleń, miał liczyć 15 arkuszy wydawniczych. 
Kwestia tytułu rocznika była dyskutowana na posiedzeniach roboczych Katedry. 
Ostateczną wersję: „Rocznik Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku”, 
zaproponował kierownik Katedry, bp E. Ozorowski. Propozycja została przyjęta 
przez pracowników bez zastrzeżeń.

Po ukończeniu prac przygotowawczych rozpoczęto procedury formalne. W tym 
celu bp E. Ozorowski jako kierownik MKTK wystosował do Rektora UwB, prof. 
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dr. hab. Marka Gębczyńskiego, pismo datowane 13 września 2002 roku z prośbą 
o pozwolenie „na wydawanie drukiem przez Katedrę Teologii Katolickiej UwB 
„Rocznika Teologii Katolickiej UwB”. Tego samego dnia Kierownik MKTK 
podpisał także, adresowane do Wydawnictwa UwB pismo z prośbą o „realizację 
wydawniczą „Rocznika Teologii Katolickiej UwB”. Po zaakceptowaniu przez 
Kierownika Wydawnictwa planów wydawniczych Katedry, otrzymała ona 16 
września 2002 roku concedo Rektora.

Pierwszy numer „Rocznika” o objętości 112 stronic ukazał się 7 listopada 
2002 roku w nakładzie 300 egzemplarzy, wydrukowany w zakładzie graficznym 
„Poligrafia Artur Milewski” w Białymstoku. Pismo otrzymało numer wydawniczy 
ISSN 1644-8855 i imprimatur abp. Wojciecha Ziemby, Metropolity Białostockiego. 
Projekt okładki na podstawie ogólnego jej zarysu określonego przez pracowników 
Katedry, wykonał grafik Wydawnictwa. Z pierwszego nakładu do dyspozycji 
Katedry przekazano 150 egzemplarzy, z czego bezpłatnie rozdysponowano 132 
numery. Otrzymali je: Kierownik MKTK (20 egz.), hierarchowie Kościoła ka-
tolickiego w Polsce (11 egz.), rektorzy wyższych uczelni Białegostoku (12 egz.), 
wydziały teologiczne w Polsce (11 egz.), biblioteki Wyższych Seminariów Duchow-
nych w Polsce (75 egz.) i inni (3 egz.). 18 egzemplarzy sprzedano. Wykaz osób 
i instytucji, beneficjentów darmowego egzemplarza „Rocznika” ze strony MKTK 
pozostała niezmienna aż do dziś, podobnie jak lista instytucji predestynowanych 
do nieodpłatnego egzemplarza ze strony Wydawnictwa. Dystrybuowało ono 150 
egzemplarzy według następującego klucza: Biblioteka Główna UwB, Biblioteka 
Humanistyczna UwB, egzemplarze obowiązkowe ISBN, Wydawnictwo UwB. 
Po rozdysponowaniu pozostały 43 egzemplarze, które przekazano nieodpłatnie 
ks. A. Skreczce, jako redaktorowi naczelnemu. Zostały one, w ramach promocji 
Uniwersytetu, wręczone studentom Podyplomowego Studium Katechetyczno-
-Pedagogicznego w Białymstoku i studentom Instytutu Studiów nad Rodziną 
UKSW w Warszawie.

Numer trzeci „Rocznika” ukazał się na przełomie listopada i grudnia 2004 roku 
w zmniejszonym do 250 egzemplarzy nakładzie. Korektę tę wprowadziła Redakcja 
w porozumieniu z Wydawnictwem wychodząc z założenia, iż taka liczba egzem-
plarzy bardziej odpowiada zapotrzebowaniu na pismo i ułatwi dystrybucję, co 
okazało się decyzją słuszną, gdyż przy takim nakładzie „Rocznik” pozostał do dziś. 
Zmieniono też wykonawcę druku i oprawy. Usługę tę zamówiono w Podlaskiej 
Spółdzielni Produkcyjno-Handlowo-Usługowej w Białymstoku. Druk i oprawę IV 
numeru wykonały Mazowieckie Zakłady Graficzne S.C. w Wysokiem Mazowiec-
kiem, numer V wydrukowano i oprawę wykonano w drukarni cyfrowej „Sowa” 
z siedzibą w Warszawie. Opracowanie graficzne i skład komputerowy tomów VI-X 
były dziełem Zbigniewa Łaszcza. Redakcję i korektę tekstów zamieszczonych w to-
mie VI wykonała Marta Rogalska, zaś w tomie VII – Marek Ławnicki. Redakcją 
i korektą tekstów zamieszczonych w „Roczniku” od numeru VIII włącznie zajął 
się zespół w składzie: Marta Rogalska i Elżbieta Kozłowska-Świątkowska.
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4. Zawartość „Rocznika”
Ponieważ „Rocznik” był kontynuacją wydawanego dotąd „Biuletynu”, jego 

pierwszy numer został poprzedzony jedynie krótkim „Słowem wstępnym” au-
torstwa bp. E. Ozorowskiego, w którym Kierownik Katedry określił cel pisma: 
„ukazywanie dorobku naukowego pracowników Katedry, promowanie nauk teo-
logicznym w białostockim środowisku akademickim, nawiązywanie współpracy 
z przedstawicielami nauk filozoficznych, humanistycznych i przyrodniczych, 
dzielenie się wynikami tej współpracy ze środowiskami naukowymi w kraju 
i za granicą”. Już od pierwszego numeru „Rocznik” otworzył swe łamy także dla 
„autorów spoza kręgu MKTK do prezentowania [...] swoich naukowych badań”. 
Zawartość pierwszego numeru pisma, wzorem „Biuletynu”, nie posiadała jeszcze 
wyszczególnionego podziału na artykuły, materiały, sprawozdania i recenzje. Pu-
blikacje w nim zamieszczone to w kolejności: teksty referatów wygłoszonych na 
zorganizowanym przez Katedrę 17 listopada 2001 roku w setną rocznicę urodzin 
prymasa Polski Kardynała Stefana Wyszyńskiego, sympozjum pod hasłem „Pry-
mas Tysiąclecia – obrońca ojczyzny i nauczyciel narodu”, referaty z sympozjum 
zorganizowanego wespół z Katedrą Teologii Prawosławnej UwB w dniach 25-26 
stycznia 2002 roku pod przewodnim hasłem „Duchowość chrześcijańskiego 
Wschodu i Zachodu” (w druku znalazły się tylko teksty nadesłane przez auto-
rów w określonym przez Redakcję terminie), dwa sprawozdania ks. T. Kasabuły 
(z sympozjum „Duchowość chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu” i z działalno-
ści MKTK w roku 2001) oraz tekst referatu ks. Dariusza Wojteckiego pt. „Globa-
lizacja w świetle katolickiej nauki społecznej” wygłoszonego podczas wykładów 
otwartych współorganizowanych przez MKTK w dniach 5-7-12 marca 2002 roku 
pod hasłem „Globalizacja – nadzieje i lęki”.

W drugim numerze czasopisma dokonano wyraźnego podziału jego zawar-
tości, wyszczególniając następujące kategorie tekstów: I. Artykuły, II. Materiały, 
III. Sprawozdania i recenzje. W części Artykuły zamieszczono teksty trzech 
referatów wygłoszonych przez pracowników katedry na sesji naukowej „Dobro 
wspólne – rodzina” zorganizowanej przez MKTK z okazji Zjazdu Paschalnego 
w dniu 26 kwietnia 2003 roku, referat ks. P. Morcińca z Uniwersytetu Opolskiego 
pt. „Etyczne granice transplantacji” wygłoszony na sesji naukowej zorganizowanej 
przy współpracy MKTK pod hasłem „Medyczne i etyczne aspekty transplantacji” 
oraz artykuł autorstwa T. Kasabuły pt. Początki Kościoła katolickiego łacińskiego 
na Białorusi – tekst przygotowany na niedoszłą sesję z okazji zakończenia syno-
du diecezji mińsko-mohylewskiej w roku 2000. Wszystkie artykuły zaopatrzono 
w streszczenia w języku angielskim, których brak było w pierwszym numerze 
„Rocznika”. W dziale Materiały opublikowano teksty źródłowe przygotowane 
przez ks. Andrzeja Kakarekę (List pasterski biskupa wileńskiego Jerzego Radzi-
wiłła z dnia 25 lutego 1582 r.) i ks. Tadeusza Krahela („Kronika” kościoła farnego 
w Grodnie). W dziale trzecim (Sprawozdania i recenzje) pojawiły się na łamach 
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„Rocznika” pierwsze recenzje – dwie autorstwa ks. J. Zabielskiego i po jednej 
pióra ks. A. Skreczki i ks. T. Kasabuły. Zamieszczono tu także sprawozdania: ks. 
T. Krahela z międzynarodowej konferencji naukowej „Vyskupas Antanas Bara-
nauskas: asmenybe ir aplinka” odbytej w Wilnie w dniach 21-22 listopada 2002 
roku, ks. A. Proniewskiego z sympozjum w Rzymie (18-22 listopada 2002 r.) na 
temat: „Uniwersytet i Kościół w Europie”, ks. A. Skreczki z „IV Światowych Spo-
tkań Rodzin” w Manili (22-26 stycznia 2003 r.) i sprawozdania ks. T. Kasabuły 
z działalności MKTK (od 1 stycznia 2002 r. do 30 września 2003 r.).

Od tego też numeru każdy zamieszczany w „Roczniku” artykuł został poprze-
dzony streszczeniem w języku angielskim. Teksty streszczeń w rocznikach II-VI 
przetłumaczyła Justyna Krukowska. Tłumaczem streszczeń artykułów zamiesz-
czonych w tomach VII-IX jest Bernadetta M. Puchalska-Dąbrowska.

Trzeci numer „Rocznika” został poświęcony kierownikowi Katedry, bp. E. Ozo-
rowskiemu, z okazji 25-lecia sakry biskupiej i 40-lecia święceń kapłańskich. Na tę 
okoliczność dodano do numeru wklejkę ze zdjęciem Jubilata i stosowną dedykacją. 
Zawartość tego tomu wskazywała wyraźnie na tendencję ku udostępnianiu łamów 
czasopisma autorom spoza kręgu pracowników MKTK. Na dziewięć zamieszczo-
nych tu artykułów, sześć prezentowało wyniki badań pracowników naukowych 
niezatrudnionych w Katedrze. Ów trend otwarcia się na autorów-gości utrzymał 
się w kolejnych tomach „Rocznika”, co zmusiło Redakcję do decyzji o powiększe-
niu jego objętości. Tomy III-IX są pod tym względem dwu- lub nawet bez mała 
trzykrotnie bardziej obszerne, niż dwa pierwsze numery.

Pierwszych dziesięć lat funkcjonowania „Rocznika Teologii Katolickiej” poprze-
dzone wydaniem dwóch numerów „Biuletynu Katedry Teologii Katolickiej Uni-
wersytetu w Białymstoku” dowiodły słuszności decyzji o rozpoczęciu przez MKTK 
własnej działalności publicystycznej. „Rocznik...” na stałe wpisał się w aktywność 
publicystyczną Uniwersytetu w Białymstoku. Jest pismem cenionym w regionie 
i zauważalnym na forum wydawniczym ogólnopolskim. Pomimo tendencji ku 
zwiększaniu jego objętości, pismo nie obniżyło swej wartości merytorycznej, co 
pozwala snuć optymistyczne prognozy co do jego przyszłości.


