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SPRaWOZDaNIE Z DZIaŁaLNOŚCI 
TEOLOGICZNEGO TOWaRZYSTWa NaUKOWEGO 

WYŻSZEGO SEMINaRIUM DUChOWNEGO WE WŁOCŁaWKU
w roku akademickim 2012/2013

w roku sprawozdawczym zaplanowane zostały dwa spotkania Teolo-
gicznego 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 skoczy-
las, ks. jacek szymański, ks. ireneusz werbiński, ks. henryk witczak, 
ks. sławomir ziarniak. 

następnie prezes Towarzystwa, ks. dr jan nowaczyk, przedstawił 
ks. dr. henryka wi t c z a k a, historyka, który został zaproszony na 
to spotkanie z referatem pt. „Liber beneficiorum jana łaskiego – nie-
odzowne 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 dru-
kowane, 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 katolic-
kie strony internetowe narzędziem katechezy i nowej ewangelizacji”, 
napisanej na seminarium prowadzonym przez ks. dr. hab. Piotra To-
masika, 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 so-
ziallehre 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 dogmatycz-
nej (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 tryni-
tarne 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 jo-
sepha ellula, oP (część dysertacji pod tym samym tytułem ukazała się 
drukiem w rzymie w 2012 r.).



*   *   *
w roku sprawozdawczym 2012–2013 niektórzy z członków włocław-

skiego Teologicznego Towarzystwa naukowego opublikowali prace 
samoistne. Pod red. ks. kazimierza rulki i ks. wojciecha krzywańskiego 
ukazała się okazała monografia Parafia św. Marii Magdaleny w Sompol-
nie 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 szó-
stego tomu Włocławskiego słownika biograficznego (włocławek 2011), 
publikując w nim 25 biogramów duchownych ze środowiska włocław-
skiego. Pozostali członkowie Towarzystwa powiększyli swój dorobek 
naukowy, publikując artykuły ze swej specjalizacji na łamach czasopism 
i w księgach zbiorowych. 


