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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ
WYDZIAŁU ZA ROK KALENDARZOWY 2015

Część I.
Wyciąg z protokołu Rady Wydziału oceniającego działalność naukową Wydziału w
roku kalendarzowym 2015:
- akceptujący (lub nie) zakres, problematykę badawczą oraz realizację przeprowadzonych
badań,
- podkreślający priorytetowe kierunki (specjalności) badawcze,
- wskazujący największe osiągnięcia zespołów badawczych,
Część II
SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
WYDZIAŁU (KATEDR) z dołączeniem sprawozdań indywidualnych z przeprowadzonych
badań.
Część III
SPRAWOZDANIE OBEJMUJĄCE CAŁY WYDZIAŁ
Część IV
INFORMACJE DO SPRAWOZDANIA GUS PNT-01/s „Sprawozdania o działalności
badawczej i rozwojowej (B+R) w szkołach wyższych”

Informacja o osobie sporządzającej sprawozdanie (imię i nazwisko, nr tel., e-mail):
Jacek Kempa
Prodziekan ds. nauki
tel.: 607 148 556
jacek.kempa@us.edu.pl

Katedra Nauk o Rodzinie

Wydział
Teologiczny

Instytut

Katedra
Nauk o Rodzinie

Zakład

INDYWIDUALNE SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW
NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ PRZYZNANĄ NA 2015 ROK – POTENCJAŁ BADAWCZY
1. Nazwa zadania badawczego:
Osobowy potencjał małżeństwa i rodziny w kontekście współczesnych przemian
2. Kierownik zadania:
Ks. prof. dr hab. Henryk Krzysteczko henryk@katowice.opoka.org.pl
(Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko, e-mail, tel. służbowy)

3. Osoby uczestniczące w realizacji zadania:
Ks. prof. dr hab. Henryk Krzysteczko
Ks. dr hab. Antoni Bartoszek,
Dr Marek Wójtowicz,
Dr Weronika Juroszek,
Dr Mariola Kozubek,
Dr Marek Kuźnik,
Dr Leokadia Szymczyk
ks. dr Krzysztof Sosna
(Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)

4. Sprawozdanie merytoryczne (max. 500 wyrazów):
a) cel badań:
Celem badań jest pogłębianie wiedzy o sytuacji rodziny w społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem
problematyki wpływu współczesnych przemian kulturowych, cywilizacyjnych i światopoglądowych na
kondycję rodziny, ujmowaną w świetle doświadczenia chrześcijańskiego oraz próba odpowiedzi na m.in.
następujące pytania: czy i na ile małżeństwo i rodzina zachowują dziś swój specyficzny potencjał osobowy?
W czym on się wyraża? Co winno czynić współczesne społeczeństwo, aby ten potencjał wydobywać,
uaktywniać i pomnażać?
b) opis zrealizowanych prac:
Pracownicy katedry nauk o rodzinie uczestniczyli w licznych konferencjach naukowych oraz publikowali
wyniki swoich badań naukowych w czasopismach naukowych oraz w pracach zbiorowych.
c) opis najważniejszych osiągnięć:
Najważniejszym osiągnięciem Katedry Nauk o Rodzinie jest wysoka liczba konferencji naukowych, w
których uczestniczyli jej pracownicy Katedry nauk o Rodzinie. Wskazuje to na ich wysoką rozpoznawalność
w środowiskach naukowych oraz szczególną aktywność na tym polu.
d) wykorzystanie uzyskanych wyników:
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Artykuły prezentujące osobowy potencjał małżeństwa i rodziny
5. Sprawozdanie finansowe z uzasadnieniem wydatków:
a) środki przyznane ogółem:
b) koszty poniesione ogółem:
c) szczegółowy kosztorys wynikowy:
A) Aparatura badawcza (wyszczególnienie):
lp.

nazwa urządzenia

koszt w zł.

uzasadnienie

Koszt aparatury razem:
B) Materiały eksploatacyjne (biurowe, odczynniki, programy komputerowe, itp.):
rodzaj materiałów

koszt w zł

Koszt materiałów eksploatacyjnych razem:
C) Koszty podróży i uczestnictwa w konferencjach:
1. Delegacje krajowe razem:
2. Podróże zagraniczne:
miejsce
(M. Wójtowicz) Poznań
(A. Bartoszek) Warszawa
(M. Kozubek) Gdynia
(M. Kozubek) Lublin
(M. Kozubek) Rzym
(L. Szymczyk) Lublin
(L. Szymczyk) Ustroń
(L. Szymczyk) Lublin
(W. Juroszek) Lublin
(W. Juroszek) Pułtusk
(W. Juroszek) Rzeszów
(W. Juroszek) Lublin
(W. Juroszek) Ustroń
Razem

koszt w zł
571,39
819,20
550,00
500,00
350,90
500,00
480,00
180,00
500
497,44
480
105
150

uzasadnienie
X Zjazd Filozoficzny
Zjazd Teologów Moralistów
Międzynarodowy Kongres Religioznawczy
Międzynarodowy Kongres
Międzynarodowy Kongres
Międzynarodowa konferencja
Kongres rodziny
Międzynarodowa konferencja
Międzynarodowa konferencja
Kongres rodziny
Międzynarodowa konferencja

Koszt podróży służbowych razem:
D) Wynagrodzenia:
Imię i nazwisko

wysokość
wynagrodzenia
w zł

uzasadnienie

Koszt wynagrodzeń razem:
E) Pozostałe koszty (np. wydawnictwa) :
wyszczególnienie
M. Wójtowicz
H. Krzysteczko

koszt w zł
63,42
91,80

uzasadnienie
Książki naukowe
Książki naukowe
2

A. Bartoszek
Razem

1123,88
2950,81

Książki naukowe

Pozostałe koszty razem:
F) Razem koszty zadania(poz. A+B+C+D+E) :
6. Charakter realizowanego zadania: inicjalny, kontynuowany, zakończony
(zbędne skreślić)

7. Realizowane zadanie przyczyniło się do awansu naukowego:
a) uzyskane stopnie/tytuł:
1.
(imię i nazwisko, stopień/tytuł, data uzyskania, miejsce)

2.
b) wszczęcie przewodu/postępowania:
1.
(imię i nazwisko, data i miejsce wszczęcia przewodu/postępowania)

8. Wyniki prac badawczych zadania:
A) Publikacje:
a)Wykaz publikacji w czasopismach naukowych opublikowanych,
opis wg wzoru:
Autor/ -rzy, Tytuł publikacji, Tytuł czasopisma, Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.), Numer (np. nr/no./z./iss.), Rok
wydania, Zajęte strony, Język publikacji, ISSN czasopisma, DOI (o ile artykuł ma DOI),

 W czasopismach naukowych wymienionych w części A wykazu MNiSW:

 W czasopismach naukowych wymienionych w części B wykazu MNiSW:
1.

A. Bartoszek, Seksualność osób niepełnosprawnych. Uwagi dla duszpasterzy, „Ateneum Kapłańskie”
164(2015) z. 1, s. 17-29. (4pkt)

2.

Juroszek W., Parents as parents-in-law in the light of Erik Erikson theory, The Person and the
Challenges, 2 (2015), s. 123-135. ISSN: [e] 2391-6559 [p] 2083-8018 DOI: 10.15633/pch (7 pkt)

3.

Juroszek W., Motywacja do zawarcia małżeństwa w świetle teorii konfliktu motywów Kurta Lewina,
Rozprawy Społeczne, 1 (2015), s. 28-34. ISSN: 2081-6081 (7 pkt)
 W czasopismach naukowych wymienionych w części C wykazu MNiSW:
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 Recenzowane publikacje w czasopismach zagranicznych innych niż wymienione powyżej:

 Publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w
uznanej bazie publikacji o zasięgu międzynarodowym (proszę podać nazwę bazy……………)

b) Wykaz monografii naukowych opublikowanych,
opis wg wzoru:
Tytuł , Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy, Rok wydania, Miejsce wydania, Wydawnictwo, Liczba stron, Język publikacji,
ISBN, DOI (o ile monografia ma DOI),

c) Wykaz rozdziałów w monografiach naukowych opublikowanych,
opis wg wzoru:
Autor/ -rzy, Tytuł rozdziału, Tytuł całości (książki), Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy całości (książki), Rok wydania,
Miejsce wydania, Wydawnictwo, Zajęte strony, Język publikacji, ISBN całości, DOI (o ile monografia ma DOI),

1. A. Bartoszek, Opieka duchowa w opiece paliatywnej, w: Medycyna paliatywna, red. K. de WaldenGałuszko, A. Ciałkowska-Rysz, Warszawa 2015, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, s. 377-388.
(ss.11), język polski, ISBN 978-83-200-4945-9 (4pkt)
2. A. Bartoszek, Zapobieganie wykluczeniu dzieci nienarodzonych w nauczaniu i pasterskim
zaangażowaniu Jana Pawła II, w: De revolutionibus orbium populorum Ioannis Pauli II. Papież
wobec wykluczenia społecznego, red. K. Pilarczyk, Warszawa 2015, Wydawnictwo Sejmowe, s.
425-445 (ss. 20), język polski, ISBN 978-83-7666-405-7 (4pkt)
3. W. Juroszek, Jakość życia w kontekście niskiej dzietności, w: Wystarczająco dobre życie – konteksty
psychologiczne, M. Kornaszewska-Polak (red.), 2015, Sosnowiec, Oficyna Wydawnicza Humanitas,
s. 17-27, język: polski, ISBN: 978-83-64788-29-1 (4pkt)
4. K. Sosna, Akcja Katolicka – w służbie Kościołowi i społeczeństwu, w: Sprawiedliwość i miłość
społeczna. Refleksja interdyscyplinarna w 90. lecie (archi)diecezji katowickiej, red. A. Wuwer,
Katowice 2015, s. 77-93 język polski, ISBN 978-83-7030-971-8 (4pkt)
5. K. Sosna, Katecheza, - wychowanie do odpowiedzialności, w: Etos pracy w przestrzeni społecznopastoralnej, red. I. Celary, G. Polok, Katowice 2015, s. 295-305, język polski, ISBN 978-83-77875243-1 (4pkt)
6. M. T. Kozubek, The golden rule as a basis for dialogue of life - the experience of youth of the there
monotheistic religions in the Upper Silesia, w: The Asia - Pacific Department of the Ministry of
Foreign Affairs of the Republic of Poland, III Polish - Indonesian Intercultural and Interfaith
Dialogue, 2015, Warszawa, The Asia-Pacific Department of the Ministry of Foreign Affairs of the
Republic of Poland, s. 49-63, angielski, ISBN: 978-83-63743-54-3. (4pkt)
d) inne publikacje nie ujęte wyżej, opis wg wzoru j.w.
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1. Kalendarz Trzech Religii - 2015. Żydzi, Chrześcijanie, Muzułmanie. „Symbole w religiach”, red.
M.T. Kozubek, T. Czakański, K.E. Kraus Katowice 2015. Urząd Miasta Katowice, ss. 26.
(recenzja naukowa).
B) przedmioty własności przemysłowej, w tym zwłaszcza wynalazki, wzory użytkowe, wzory
przemysłowe, ich ochrona prawna i ich wdrożenia (wyszczególnić):
C) Udział w konferencjach naukowych /prezentacja prac na konferencjach
wg wzoru:
Nazwa/ miejsce/ termin konferencji
Tytuł/ forma prezentacji

1. A. Bartoszek, Udział w konferencji pt. „Dehumanizacja medycyny”, zorganizowanej przez Oddział
Śląski Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich oraz Śląską Izbę Lekarską (Katowice,
10.10.2015). Wygłoszenie referatu pt. „Moralna ambiwalencja współczesnej medycyny”.
2. W. Juroszek, Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Rodzina, zagrożenia, problemy,
perspektywy rozwoju i pomocy”. Wydział Pedagogiczny Akademii Humanistycznej im. Aleksandra
Gieysztora, Pułtusk, 9-10 kwietnia 2015. Wystąpienie nt. „Rodzice w roli teściów w świetle teorii
Erika Eriksona”.
3. W. Juroszek, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Etyka-Rodzina-Społeczeństwo”. Uniwersytet
Rzeszowski, 20-21 maja 2015. Wystąpienie nt. „Relacje małżonków z matką i teściową w świetle
teorii niezależności-współzależności Ja.
4. W. Juroszek, Sekcja Psychologii przy Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski - 47.
Sympozjum Sekcji Psychologii pt. „Współczesne konflikty i kryzysy egzystencjalne i religijne”.
Gniezno, 20-22 września 2015. Wystąpienie nt. „Kryzysy związane z rolą teściów i sposoby ich
rozwiązywania – na podstawie teorii Erika Eriksona”.
5. W. Juroszek, Kongres Rodziny „Obudzić (nie)odkryty potencjał rodziny. Rodzina pyta i
odpowiada”. Lublin KUL, 23-24 września 2015. Wystąpienie nt. „Rola rodziców w wyborze
współmałżonka”.
6. W. Juroszek, Międzynarodowa konferencja naukowa nt. „W poszukiwaniu modelu kreatywnej
edukacji dziecka jako żródła edukacyjnego sukcesu – wyzwania, strategie, dylematy”, Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach. Skierniewice, 15-16 pażdziernika 2015. Wystąpienie
nt „Od marzeń do celów”.
7. W. Juroszek, Międzynarodowa konferencja naukowa nt. „Edukacja małego dziecka. Nauczyciel i
dziecko w dobie kryzysu edukacji. Z zagadnień funkcjonowania systemu kształcenia małego dziecka
– kierunki zmian”. Uniwersytet Śląski, Cieszyn-Ustroń, 23-24. listopada 2015. Wystąpienie nt. „Jak
szkoła może wspomóc wychowanie małego dziecka? – w świetle teorii kontaktu pomocnego Carla
Rogersa”.
8. H. Krzysteczko, Udział w IV Regionalnej konferencji z cyklu Psychologia a medycyna pt. „Zdrowie
Psychiczne dzieci i młodzieży”, Zabrze 30 września 2015, Referat: Zdrowiu tak, ale po co
9. L. Szymczyk, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Nauczyciel i uczeń w teorii i
praktyce pedagogicznej – konteksty zmian: Kreatywny Nauczyciel i uczeń we współczesnej
przestrzeni edukacyjnej. Miejsce; Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko Biała Bielsko5

Biała. Termin: 4-5 maja 2015r Wygłoszenie referatu na temat: Wspomaganie rozwoju uzdolnień
matematycznych dzieci w wielu przedszkolnym.
10. L. Szymczyk, Kongres Rodziny: Obudzić (nie)odkryty potencjał rodziny. Rodzina pyta i odpowiada.
Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Termin: 23-24 września 2015r. Wygłoszenie
referatu na temat: Rodzina wobec potrzeb dziecka przewlekle chorego.
11. L. Szymczyk, IV Międzynarodowa konferencja na temat: Edukacja małego dziecka. Nauczyciel i
dziecko w dobie kryzysu edukacji. Z zagadnień funkcjonowania systemu kształcenia małego dziecka
– kierunki zmian. Ustroń-Cieszyn. Termin: 23-24 listopada 2015r. Wygłoszenie referatu na temat:
Oczekiwania rodziców wobec edukacji dziecka w wieku przedszkolnym.
12. M. Wójtowicz, Konferencja: Przemiany i perspektywy współczesnej rodziny / Zabrze / 27.05.2015.
Wystąpienie: Najważniejsze wartości życia rodzinnego
13. M. Wójtowicz, X Polski Zjazd Filozoficzny / Poznań / 15–19.09.2015. Wystąpienie: Druga część
zakładu Pascala – droga od postawienia na Boga do wiary w Niego
14. M. Wójtowicz, Konferencja Rodzina miejscem katechezy osób w szczególnych sytuacjach
edukacyjnych / Brenna / 24–27.09.2015. Wystąpienie: Profilaktyka uzależnień – rodzina i szkoła
15. M. Kuźnik, Między dobrem pacjenta a dobrem systemu. Ogólnopolska Konferencja Trzech Sekcji. (
Kraków, 16 – 18 października 2015). Kuźnik, M. Dylematy etyczne – terapii par/ poster.
16. M. Kuźnik, IV Ogólnopolska Konferencja Asystentów Rodziny. Warszawa 23-25 września 2015 r.
Praca z rodziną w kryzysie – referat.
17. K. Sosna, Ogólnopolska Konferencja Katechetów szkół Specjalnych, Brenna, 24-27.09.2015,
Referat: Etapy przeżywania niepełnosprawności przez dzieci.
18. M. Kozubek, Sesja naukowa nt. „Ku prawdziwemu braterstwu między muzułmanami i
chrześcijanami”. Warszawa, 25.01.2015, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
„Doświadczenia i rezultaty obchodów Dnia Islamu w Katowicach” – wygłoszony referat.
19. M. Kozubek, Międzynarodowy Kongres Religioznawczy nt. „Religia a społeczno-polityczne
przemiany świata”. Gdynia, 17-20.06.2015. „Wspólnota i jedność w życiu społeczno-politycznym?
Propozycja pedagogii jedności” - wygłoszony referat.
20. M. Kozubek, Międzynarodowy Kongres nt.: „Obudzić (nie) odkryty potencjał rodziny. Rodzina pyta
i odpowiada”. Lublin 24-25.09.2015. „Czy rodzina potrzebuje dyplomu?- Propozycja formacji
rodzin według pedagogii jedności” - wygłoszony referat.
21. M. Kozubek, „26 Festival Sakrálneho Umenia”, Słowacja - Košice, 12.11.2015, Katolicka Univerzita
w Rużomberku – Teologicka fakulta. „Moja Rodina je môj život -Skúseností s medzinábozenskeho
dialogu” – wygłoszony referat.
D) osiągnięcia artystyczne (wyszczególnić):
9. Określenie potencjału komercjalizacyjnego.
Proszę określić, czy jest możliwa komercjalizacja wyników badań powstałych w projekcie (np. po analizie wyników badań zdecydowano o przygotowaniu
zgłoszenia patentowego; stworzono prototyp wynalazku, którego dopracowanie może zainteresować potencjalnego kupca/licencjobiorcy; wyniki badań mogą
zostać skomercjalizowane, wymagają jednak dodatkowych badań i nakładów finansowych; wyniki badań są wysoko innowacyjne i mogą zainteresować
partnerów biznesowych).
Proszę podać dziedziny gospodarki, w których można zastosować wyniki badań.
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10.Uwagi:
.........................................................
podpis kierownika zadania
11. Uwagi Komisji Wydziałowej:

Komisja Wydziałowa

12. Uwagi Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych, Twórczości Artystycznej i Współpracy
z Gospodarką:
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Część II
SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
WYDZIAŁU (INSTYTUTÓW, KATEDR, ZAKŁADÓW)
Nazwa Instytutu/Katedry/Zakładu:
1. Kierownik:
Ks. prof. dr hab. Henryk Krzysteczko
2. Główne dyscypliny/specjalności badawcze (nie należy podawać zadań badawczych):
Lp.

Nazwa dyscypliny
badawczej

Nazwa specjalności bad.
(w ramach dyscypliny)

Skład zespołu badawczego
(imię i nazwisko pracownika)

Nauki o rodzinie

Psychologia rodziny
Pedagogika rodziny
Teologia rodziny

Ks. prof. dr hab. Henryk
Krzysteczko
Ks. dr hab. Antoni Bartoszek
Dr Marek Wójtowicz
Dr Weronika Juroszek
Dr Leokadia Szymczyk
Dr Mariola Kozubek
Dr Marek Kuźnik
Ks. dr Krzysztof Sosna
Mgr Ewa Szwarczyńska
Mgr Michał Jeżewski
Ks. mgr Łukasz Walaszek

3. Uzyskane w roku kalendarzowym 2015 stopnie i tytuły naukowe:
Lp

Imię i nazwisko
pracownika

Tytuł/ Data
stopień uzyskania

Dziedzina,
dyscyplina

Jednostka przeprowadzająca
przewód/postępowania

Liczba
realizowan
ych zadań

Środki przyznane
na 2015 r.

Poniesione koszty
w zł. w 2015 r.*

9833,63

9827,21

14 852,95

946,80

4. Finansowanie badań:
Rodzaj badań

Działalność statutowa – „potencjał badawczy”
(pozostałość dotacji z 2014 r.) *
Działalność statutowa – „potencjał badawczy”
(dotacja na 2015 r.) *
Działalność statutowa – „młodzi naukowcy”
(pozostałość dotacji z 2014 r.) *
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Działalność statutowa – „młodzi naukowcy”
(dotacja na 2015 r.) *

E. Szwarczyńska:

E. Szwarczyńska

2251,23 zł
M. Jeżewski
1700,00 zł
Ł. Walaszek
1000,00 zł

1972,71 zł
M. Jeżewski
1694,60 zł
Ł. Walaszek
191,01 zł

Razem:
4951,23 zł

Razem:
3858,32 zł

Działalność statutowa – dotacja na utrzymanie
specjalnego urządzenia badawczego *
Inwestycje (granty) aparaturowe
Inwestycje (granty) budowlane
Programy MNiSW
Projekty NCBR
Projekty NCN
Projekty badawcze inne -krajowe
Projekty zagraniczne/unijne
Projekty strukturalne
Udział w projektach badawczych w innych
ośrodkach krajowych
Udział
w
projektach
badawczych
w ośrodkach zagranicznych
Prace zlecone przez jednostki zewnętrzne
RAZEM:

29637,81

14632,33

* proszę podać kwoty netto (bez kosztów pośrednich)

5. Wykaz zadań realizowanych w zakresie:
a) działalności statutowej – „potencjału badawczego”
Kierownik
nazwa zadania
Ks. prof. dr hab. Henryk Osobowy potencjał małżeństwa i rodziny w kontekście
Krzysteczko
współczesnych przemian
b) działalności statutowej – dotacji dla „młodych naukowców”
Kierownik
nazwa zadania
Mgr Ewa Szwarczyńska
Genderyzm jako wyzwanie moralne wobec rodziny w świetle
personalizmu chrześcijańskiego
Mgr Michał Jeżewski

Współczesna dyskusja dotycząca prawa naturalnego

Ks. mgr Łukasz Walaszek

Komunia Święta dla rozwiedzionych w kolejnych związkach
niesakramentalnych – dyskusja teologiczna.
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c) projekty badawcze w ramach programów MNiSW
Nr grantu
Kierownik
Zespół
Temat
Nazwa programu
Czas realizacji
Przyznana kwota
d) projekty badawcze NCBR
Nr grantu
Kierownik
Zespół
Temat
Rodzaj projektu/Akronim
Czas realizacji
Przyznana kwota
e) projekty badawcze NCN
Nr grantu
Kierownik
Zespół
Temat
Nazwa konkursu
Czas realizacji
Przyznana kwota
f) projekty badawcze inne – krajowe
Jednostka finansująca
Kierownik
Zespół
Temat
Czas realizacji
Przyznana kwota
g) projekty badawcze unijne/zagraniczne/strukturalne
Jednostka finansująca
Kierownik
Zespół
Temat
Czas realizacji
Przyznana kwota
h)
udział
w
projektach
krajowych/zagranicznych
Kierownik
Temat
Nazwa ośrodka

badawczych

w

innych

ośrodkach

i) udział w sieci naukowej/ naukowo-przemysłowej –krajowej/międzynarodowej
Nazwa sieci

3

naukowych

Jednostka wiodąca
Zadanie badawcze
Kierownik zadania (w UŚ)
j) badawcza praca zlecona przez inne jednostki
Kierownik
Zespół
Temat
Czas realizacji
Kwota
Zleceniodawca
6A. Publikacje w roku kalendarzowym 2015, w których podano Uniwersytet Śląski jako
miejsce afiliacji przynajmniej jednego z autorów
Liczba publikacji

Opublikowanych
Krajowych

Zagranicznych

Monografii naukowych
Rozdziałów w monografiach
naukowych
W czasopismach naukowych
RAZEM:

9
3

a)Wykaz publikacji w czasopismach naukowych opublikowanych,
opis wg wzoru:
Autor/ -rzy, Tytuł publikacji, Tytuł czasopisma, Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.), Numer (np.
nr/no./z./iss.), Rok wydania, Zajęte strony, Język publikacji, ISSN czasopisma, DOI (o ile artykuł ma
DOI),

 W czasopismach naukowych wymienionych w części A wykazu MNiSW:

 W czasopismach naukowych wymienionych w części B wykazu MNiSW:
1.

A. Bartoszek, Seksualność osób niepełnosprawnych. Uwagi dla duszpasterzy, „Ateneum
Kapłańskie” 164(2015) z. 1, s. 17-29. (4 pkt)

2.

Juroszek W., Parents as parents-in-law in the light of Erik Erikson theory, The Person
and the Challenges, 2 (2015), s. 123-135. ISSN: [e] 2391-6559 [p] 2083-8018 DOI:
10.15633/pch (7 pkt)

3.

Juroszek W., Motywacja do zawarcia małżeństwa w świetle teorii konfliktu motywów
Kurta Lewina, Rozprawy Społeczne, 1 (2015), s. 28-34. ISSN: 2081-6081 (7 pkt)
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 W czasopismach naukowych wymienionych w części C wykazu MNiSW:

 Recenzowane publikacje w czasopismach zagranicznych innych niż wymienione
powyżej:

 Publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych
uwzględnionych w uznanej bazie publikacji o zasięgu międzynarodowym

b) Wykaz monografii naukowych opublikowanych,
opis wg wzoru: Tytuł, Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy, Rok wydania, Miejsce wydania,
Wydawnictwo, Liczba stron, Język publikacji, ISBN, DOI (o ile monografia ma DOI)

c) Wykaz rozdziałów w monografiach naukowych opublikowanych,
opis wg wzoru:
Autor/ -rzy, Tytuł rozdziału, Tytuł całości (książki), Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy całości
(książki), Rok wydania, Miejsce wydania, Wydawnictwo, Zajęte strony, Język publikacji,
ISBN całości, DOI (o ile monografia ma DOI),

1. A. Bartoszek, Opieka duchowa w opiece paliatywnej, w: Medycyna paliatywna, red.
K. de Walden-Gałuszko, A. Ciałkowska-Rysz, Warszawa 2015, Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, s. 377-388. (ss.11), język polski, ISBN 978-83-200-4945-9 (4pkt)
2. A. Bartoszek, Zapobieganie wykluczeniu dzieci nienarodzonych w nauczaniu i
pasterskim zaangażowaniu Jana Pawła II, w: De revolutionibus orbium populorum
Ioannis Pauli II. Papież wobec wykluczenia społecznego, red. K. Pilarczyk,
Warszawa 2015, Wydawnictwo Sejmowe, s. 425-445 (ss. 20), język polski, ISBN
978-83-7666-405-7 (4pkt)
3. W. Juroszek, Jakość życia w kontekście niskiej dzietności, w: Wystarczająco dobre
życie – konteksty psychologiczne, M. Kornaszewska-Polak (red.), 2015, Sosnowiec,
Oficyna Wydawnicza Humanitas, s. 17-27, język: polski, ISBN: 978-83-64788-29-1
(4pkt)
4. K. Sosna, Akcja Katolicka – w służbie Kościołowi i społeczeństwu, w:
Sprawiedliwość i miłość społeczna. Refleksja interdyscyplinarna w 90. lecie
(archi)diecezji katowickiej, red. A. Wuwer, Katowice 2015, s. 77-93 język polski,
ISBN 978-83-7030-971-8 (4pkt)
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5. K. Sosna, Katecheza, - wychowanie do odpowiedzialności, w: Etos pracy w
przestrzeni społeczno-pastoralnej, red. I. Celary, G. Polok, Katowice 2015, s. 295305, język polski, ISBN 978-83-77875-243-1 (4pkt)
6. M. T. Kozubek, The golden rule as a basis for dialogue of life - the experience of
youth of the there monotheistic religions in the Upper Silesia, w: The Asia - Pacific
Department of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland, III Polish Indonesian Intercultural and Interfaith Dialogue, 2015, Warszawa, The Asia-Pacific
Department of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland, s. 49-63,
angielski, ISBN: 978-83-63743-54-3. (4pkt)
7. M. Jeżewski, Kościół ubogi i dla ubogich – ubóstwo w nauczaniu kard. J.M.
Bergoglio/Papieża Franciszka, Sprawiedliwość i miłość społeczna – Refleksja
interdyscyplinarna w 90-lecie (Archi)diecezji Katowickiej, red. A. Wuwer, 2015,
Katowice, Księgarnia św. Jacka, ss. 19, polski, 978-83-7030-971-8. (4pkt)
8. M. Jeżewski, Tło historyczno-etnologiczno-religijne chrystianizacji Słowian na
ziemiach polskich – szkic informacyjny, Echa słowiańszczyzny –Na tropie przodków,
red. A. Suchy i M. Jeżewski, 2015, Goldpress, ss.12, polski, 978-83-942350-0-0.
(4pkt)
9. E. Szwarczyńska, Ponowoczesny indywidualizm jako źródło nietrwałości więzi
rodzinnych i dezintegracji rodziny, w: Praca – Więź – Integracja. Wyzwania w życiu
jednostki i społeczeństwa, t. II, red. U. Swadźba, B. Pactwa, M. Żak, 2015 Katowice,
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 87-97, j. polski, ISBN-13: 978-83-8012354-0. (4pkt)

d) inne publikacje nie ujęte wyżej, opis wg wzoru j.w.
1. Kalendarz Trzech Religii - 2015. Żydzi, Chrześcijanie, Muzułmanie. „Symbole w
religiach”, red. M. T. Kozubek, T. Czakański, A. Chrobok, Katowice 2015. Urząd
Miasta Katowice, ss. 26. (recenzja naukowa).
2. M. Jeżewski, Correlation between scientific and religious cognition, publikacja
pokonferencyjna, 2015, Znanije, s. 3, angielski, ISSN – 6827-0151.

6B. Wydawnictwa własne ( tytuł, język, nakład, liczba punktów)
6C. Punkty za publikacje (wg punktacji MNiSW) wydane w roku 2015, w których podano
Uniwersytet Śląski jako miejsce afiliacji co najmniej jednego z autorów:
Punkty za monografie i podręczniki akademickie (suma punktów)
Punkty za artykuły (suma punktów)
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18
54

7A. Działalność artystyczna wg wzoru:
- Wystawa / Koncert:
Autor/ -rzy (artyści, kompozytorzy, inni):
Tytuł/Temat wystawy/koncertu:
Data:
Miejsce:
- Praca artystyczna:
Autor/ -rzy:
Tytuł pracy:
Rodzaj (film, fotografia, obraz, grafika, utwór muzyczny):
Data powstania/premiery (DD-MM-RRRR);
Miejsce:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

koncerty zagraniczne (symfoniczne, kameralne, recitale)
koncerty krajowe (symfoniczne, kameralne, recitale)
nagrania (płytowe, radiowe)
wystawy zagraniczne (indywidualne, zbiorowe)
wystawy krajowe (indywidualne, krajowe)
udział w festiwalach filmowych (krajowych, zagranicznych)
autorstwo dzieła artystycznego
inne

7B. Punkty za działalność artystyczną (wg Ankiety jednostki naukowej):

8. Konferencje naukowe:
a) uczestnictwo w konferencjach krajowych i zagranicznych
Konferencje
Liczba osób*
Liczba konferencji
Liczba wygłoszonych referatów

Krajowe
22
22
22

Zagraniczne
1
1
1

Razem
23
23
23

* pracownika, który uczestniczył w wielu konferencjach naukowych należy wykazać wielokrotnie

 Prezentacje prac na konferencjach,
wg wzoru:
Nazwa/ miejsce/ termin konferencji
Tytuł/ forma/ autor prezentacji

1. A. Bartoszek, Udział w konferencji pt. „Dehumanizacja medycyny”, zorganizowanej
przez Oddział Śląski Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich oraz Śląską Izbę
Lekarską (Katowice, 10.10.2015). Wygłoszenie referatu pt. „Moralna ambiwalencja
współczesnej medycyny”.
2. W. Juroszek, Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Rodzina, zagrożenia,
problemy, perspektywy rozwoju i pomocy”. Wydział Pedagogiczny Akademii
Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk, 9-10 kwietnia 2015. Wystąpienie
nt. „Rodzice w roli teściów w świetle teorii Erika Eriksona”.
3. W. Juroszek, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Etyka-RodzinaSpołeczeństwo”. Uniwersytet Rzeszowski, 20-21 maja 2015. Wystąpienie nt. „Relacje
małżonków z matką i teściową w świetle teorii niezależności-współzależności Ja.
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4. W. Juroszek, Sekcja Psychologii przy Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu
Polski - 47. Sympozjum Sekcji Psychologii pt. „Współczesne konflikty i kryzysy
egzystencjalne i religijne”. Gniezno, 20-22 września 2015. Wystąpienie nt. „Kryzysy
związane z rolą teściów i sposoby ich rozwiązywania – na podstawie teorii Erika
Eriksona”.
5. W. Juroszek, Kongres Rodziny „Obudzić (nie)odkryty potencjał rodziny. Rodzina
pyta i odpowiada”. Lublin KUL, 23-24 września 2015. Wystąpienie nt. „Rola
rodziców w wyborze współmałżonka”.
6. W. Juroszek, Międzynarodowa konferencja naukowa nt. „W poszukiwaniu modelu
kreatywnej edukacji dziecka jako żródła edukacyjnego sukcesu – wyzwania, strategie,
dylematy”, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach. Skierniewice,
15-16 pażdziernika 2015. Wystąpienie nt „Od marzeń do celów”.
7. W. Juroszek, Międzynarodowa konferencja naukowa nt. „Edukacja małego dziecka.
Nauczyciel i dziecko w dobie kryzysu edukacji. Z zagadnień funkcjonowania systemu
kształcenia małego dziecka – kierunki zmian”. Uniwersytet Śląski, Cieszyn-Ustroń,
23-24. listopada 2015. Wystąpienie nt. „Jak szkoła może wspomóc wychowanie
małego dziecka? – w świetle teorii kontaktu pomocnego Carla Rogersa”.
8. H. Krzysteczko, Udział w IV Regionalnej konferencji z cyklu Psychologia a
medycyna pt. „Zdrowie Psychiczne dzieci i młodzieży”, Zabrze 30 września 2015,
Referat: Zdrowiu tak, ale po co
9. L. Szymczyk, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Nauczyciel i uczeń
w teorii i praktyce pedagogicznej – konteksty zmian: Kreatywny Nauczyciel i uczeń
we współczesnej przestrzeni edukacyjnej. Miejsce; Akademia TechnicznoHumanistyczna, Bielsko Biała Bielsko-Biała. Termin: 4-5 maja 2015r Wygłoszenie
referatu na temat: Wspomaganie rozwoju uzdolnień matematycznych dzieci w wielu
przedszkolnym.
10. L. Szymczyk, Kongres Rodziny: Obudzić (nie)odkryty potencjał rodziny. Rodzina
pyta i odpowiada. Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Termin:
23-24 września 2015r. Wygłoszenie referatu na temat: Rodzina wobec potrzeb dziecka
przewlekle chorego.
11. L. Szymczyk, IV Międzynarodowa konferencja na temat: Edukacja małego dziecka.
Nauczyciel i dziecko w dobie kryzysu edukacji. Z zagadnień funkcjonowania systemu
kształcenia małego dziecka – kierunki zmian. Ustroń-Cieszyn. Termin: 23-24 listopada
2015r. Wygłoszenie referatu na temat: Oczekiwania rodziców wobec edukacji dziecka
w wieku przedszkolnym.
12. M. Wójtowicz, Konferencja: Przemiany i perspektywy współczesnej rodziny / Zabrze
/ 27.05.2015. Wystąpienie: Najważniejsze wartości życia rodzinnego
13. M. Wójtowicz, X Polski Zjazd Filozoficzny / Poznań / 15–19.09.2015. Wystąpienie:
Druga część zakładu Pascala – droga od postawienia na Boga do wiary w Niego
14. M. Wójtowicz, Konferencja Rodzina miejscem katechezy osób w szczególnych
sytuacjach edukacyjnych / Brenna / 24–27.09.2015. Wystąpienie: Profilaktyka
uzależnień – rodzina i szkoła
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15. M. Kuźnik, Między dobrem pacjenta a dobrem systemu. Ogólnopolska Konferencja
Trzech Sekcji. ( Kraków, 16 – 18 października 2015). Kuźnik, M. Dylematy etyczne –
terapii par/ poster.
16. M. Kuźnik, IV Ogólnopolska Konferencja Asystentów Rodziny. Warszawa 23-25
września 2015 r. Praca z rodziną w kryzysie – referat.
17. K. Sosna, Ogólnopolska Konferencja Katechetów szkół Specjalnych, Brenna, 2427.09.2015, Referat: Etapy przeżywania niepełnosprawności przez dzieci
18. M. Kozubek, Sesja naukowa nt. „Ku prawdziwemu braterstwu między muzułmanami i
chrześcijanami”. Warszawa, 25.01.2015, Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego, „Doświadczenia i rezultaty obchodów Dnia Islamu w Katowicach” –
wygłoszony referat.
19. M. Kozubek, Międzynarodowy Kongres Religioznawczy nt. „Religia a społecznopolityczne przemiany świata”. Gdynia, 17-20.06.2015. „Wspólnota i jedność w życiu
społeczno-politycznym? Propozycja pedagogii jedności” - wygłoszony referat.
20. M. Kozubek, Międzynarodowy Kongres nt.: „Obudzić (nie) odkryty potencjał
rodziny. Rodzina pyta i odpowiada”. Lublin 24-25.09.2015. „Czy rodzina potrzebuje
dyplomu?- Propozycja formacji rodzin według pedagogii jedności” - wygłoszony
referat.
21. M. Kozubek, „26 Festival Sakrálneho Umenia”, Słowacja - Košice, 12.11.2015,
Katolicka Univerzita w Rużomberku – Teologicka fakulta. „Moja Rodina je môj život
-Skúseností s medzinábozenskeho dialogu” – wygłoszony referat.
22. M. Jeżewski, IV Międzynarodowy Kongres Religioznawczy, Gdynia, czerwiec 2015.
Wygłoszony referat Istota i geneza religii w ujęciu ks. prof. Mariana Ruseckiego.
23. M. Jeżewski, 2. Konferencja Młodych Naukowców, Kraków, grudzień 2015.
Wygłoszony referat Korelacja pomiędzy poznaniem naukowym a religijnym.

b) konferencje naukowe zorganizowane przez Jednostkę
z zagranicy
wygłaszających
referaty
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ogółem

wygłaszających
referaty

termin

w tym UŚ

nazwa konferencji

ogółem

rodzaj konferencji
(krajowa =K* lub
międzynarodowa** =M)

liczba uczestników
krajowych

wykaz jednostek, których
przedstawiciele brali udział w
konferencji (nazwy jednostek)
lub
liczba jednostek naukowych,
których przedstawiciele brali
udział w konferencji naukowej

*Konferencja krajowa: taka, w której udział wzięli przedstawiciele co najmniej 5 jednostek
naukowych
**Konferencja międzynarodowa: taka, w której co najmniej 1/3 czynnych uczestników
wygłaszających referaty reprezentowała zagraniczne ośrodki naukowe
9. Stypendia przyznane pracownikom Jednostki (nie dotyczy stypendiów przyznawanych
uczestnikom studiów doktoranckich, będących pracownikami UŚ)
Wykaz stypendystów:
imię i nazwisko prac. rodzaj stypendium
źródło finansowania okres
pobierania
stypendium

10. Nagrody za działalność naukową/zastosowania praktyczne (oprócz nagród JM
Rektora):
Imię
Nazwa
Instytucja
Charakter
Rodzaj działalności
i
nazwisko nagrody
przyznająca
nagrody:
uhonorowanej nagrodą
pracownika
nagrodę
I- Indywidualna (działalność naukowa lub naukowobadawcza, osiągnięcia naukowo-techniczne,
Z- Zespołowa
osiągnięcia naukowe lub artystyczne, wybitny
JN- dla jednostki dorobek naukowy lub artystyczny, osiągnięcia
będące podstawą nadania stopnia doktora
naukowej
habilitowanego,
wyróżniona
rozprawa
doktorska, zastosowanie praktyczne wyników
badań naukowych lub prac rozwojowych,
inne)

11. Członkostwo we władzach i pełnione przez pracowników jednostki funkcje
w zagranicznych lub międzynarodowych towarzystwach, organizacjach i instytucjach
naukowych lub artystycznych oraz komitetach redakcyjnych czasopism naukowych o zasięgu
międzynarodowym (w tym pełnienie funkcji redaktora naczelnego) oraz uczestnictwo
w ciałach eksperckich powołanych przez organy i instytucje państwowe
krajowe
i międzynarodowe:
Imię i nazwisko Nazwa
Pełnione funkcje
pracownika,
organizacji/czasopisma/grupy
tytuł/stopień
eksperckiej

Rok wyboru*

*jeżeli funkcja z wyboru

12. Udział pracowników jednostki w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich organach
(komisjach, radach, ciałach doradczych itp.), związanych tematycznie z obszarem współpracy
nauki z gospodarką – przykładowo: członkostwo w Radach Naukowych Parków NaukowoTechnologicznych, konsultant Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego,
członek Rady ds. CSR w Województwie Śląskim, udział w inicjatywach klastrowych (które
nie zostały wykazane w p. 11).
Imię i nazwisko pracownika

Nazwa organizacji
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Pełnione funkcje

13. Zgłoszone do ochrony: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe lub inne
przedmioty własności przemysłowej.
14. Uzyskane patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe, prawa
z rejestracji wzorów przemysłowych lub inne uzyskane prawa własności przemysłowej.
15. Promocja wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych lub innych
przedmiotów własności przemysłowej w formie:
 promocji na targach i wystawach krajowych i zagranicznych (wymienić),
 udziału w konkursach (wymienić),
 promocji na blogach, portalach, sieciach współpracy (wymienić).
16. Certyfikowane laboratoria i aparatura.
17. Wykaz najcenniejszej/unikatowej aparatury naukowo-badawczej Instytutu/Katedry
zakupionej w roku kalendarzowym 2015.
Nazwa urządzenia

Koszt w zł

Źródło finansowania

18. Najważniejsze osiągnięcia naukowe Jednostki
(zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27
października 2015r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej
jednostkom naukowym)

19. Współpraca Jednostki z firmami, instytucjami samorządu terytorialnego, ośrodkami
innowacji, organizacjami pozarządowymi, izbami gospodarczymi, fundacjami itp.
prowadzenie szkoleń dla wyżej wymienionych jednostek
sporządzanie opinii o innowacyjności
odpłatne udostępnianie aparatury/laboratorium
staże naukowców w przedsiębiorstwach lub przedsiębiorców w jednostkach naukowych
inne (jakie?)
20. Kopie (skany) rozliczeń
realizowanych w 2015 roku.

indywidualnych

wszystkich

Osoba sporządzająca sprawozdanie, dane do kontaktu:

Podpis kierownika jednostki:
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zadań

badawczych

Katedra Prawa Kanonicznego i Ekumenizmu

Wydział
Teologiczny

Instytut

Katedra
Prawa Kanonicznego i
Ekumenizmu

Zakład

INDYWIDUALNE SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW
NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ W 2015 ROKU – POTENCJAŁ BADAWCZY
1. Nazwa zadania badawczego:
Biblijny paradygmat „jedności” podstawą kanonicznoprawnej identyfikacji dóbr małżeństwa, rodziny i
całego społeczeństwa
2. Kierownik zadania:
prof. UŚ dr hab. Andrzej Pastwa, andrzej.pastwa@us.edu.pl 509 349 860
(Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko, e-mail, tel. służbowy)
3. Osoby uczestniczące w realizacji zadania:
prof. dr hab. Józef Budniak, dr Grzegorz Wita, dr Rafał Dappa, mgr lic. kan. Monika Gwóźdź
(Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
4. Sprawozdanie merytoryczne (max. 500 wyrazów):
a) cel badań:
W celu realizacji zadania badawczego wyznaczono dwa zasadnicze kierunki badań:
1. badania nad rodziną – wokół „paradygmatycznych” formuł: człowiek (osoba) – rodzina –
społeczeństwo ; rodzina suwerenna – Kościół domowy.
2. badania nad rodziną – w szerokim kontekście społeczno-religijno-kulturowym
b) opis zrealizowanych prac:
ad.1
- zorganizowanie konferencji międzynarodowej: The 2nd International Conference on Philosophy
and Canon Law: Man – Family – Society: in the Modern World - on the 50th Anniversary of
the Promulgation of the Conciliar Constitution “Gaudium et Spes”
- wydanie monografii: Rodzina suwerenna – Kościół domowy. W nurcie współczesnej myśli prawnej
Kościoła powszechnego i Kościoła w Polsce, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2015 (rezultat badania
profesorów dwóch ośrodków uniwersyteckich UKSW /W. Góralski/ i UŚ /A.Pastwa/)
ad.2.
- zorganizowanie 2 konferencji międzynarodowych – z ważnym miejscem tematyki rodzinnej
- opublikowanie tekstów naukowych poświęconych problematyce małżeństwa i rodziny
c) opis najważniejszych osiągnięć:
1. Ukazanie się 1. tomu nowego czasopisma „Philosophy and Canon Law” (red. nacz. A. Pastwa).
Periodyk stanowi otwarte interdyscyplinarne forum wymiany myśli filozofów i prawników
(kanonistów), nie wyłączając przedstawicieli innych dyscyplin naukowych. Mierzenie się z
problemami podejmowanymi w rocznikach tematycznych jest – z samego założenia – próbą
odpowiedzi na palące problemy dynamicznie zmieniającego się świata: społeczne, religijne,
kulturowe i cywilizacyjne. Ramy przedmiotowej refleksji zakreśla, zaznaczona tytułem 1. tomu,
paradygmatyczna triada: człowiek (osoba) – rodzina – społeczeństwo, której źródłem inspiracji jest
najważniejszy dokument Soboru Watykańskiego II: konstytucja Gaudium et spes. Inicjatywa
znajduje oparcie w instytucjonalnej współpracy naukowców głównie centralnej Europy i Stanów
Zjednoczonych.
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2. Ks. prof. UŚ dr hab. Andrzej Pastwa – pomysłodawca i organizator (z doc. dr. hab. D. Nemecem –
kanonistą z Uniwersytetu w Ołomuńcu/Czechy) nowego przedsięwzięcia naukowego – cyklicznych
(corocznych) konferencji międzynarodowych: „Central European Young Canonists Forum”
www.youngcanonistsforum.com
d) wykorzystanie uzyskanych wyników:
publikacje w zaawansowanym procesie wydawniczym:
- “Philosophy and Canon Law” 2 (2016).
- - “Ecumeny and Law” 4 (2016).
5. Sprawozdanie finansowe z uzasadnieniem wydatków:
a) środki przyznane ogółem:

17 515,72 zł

b) koszty poniesione ogółem:

6 862,82 zł + 257,50 zł = 7120,32 zł

c) szczegółowy kosztorys wynikowy:
A) Aparatura badawcza (wyszczególnienie):
lp.
nazwa urządzenia
koszt w zł.
Książka
30,00

Uzasadnienie

Koszt aparatury razem:30,00 zł
B) Materiały eksploatacyjne (biurowe, odczynniki, programy komputerowe, itp.):
rodzaj materiałów
koszt w zł
Utworzenie strony internetowej www.youngcanonistsforum.com
199,00
79,00
1 500,00
Projekt plakatu konferencji międzynarodowej

300,00

Utrzymanie strony internetowej ekumenizmiprawo.pl
Koszt materiałów eksploatacyjnych razem:

200,00
2278,00 zł

Koszt materiałów eksploatacyjnych razem:
C) Koszty podróży i uczestnictwa w konferencjach:
1. Delegacje krajowe razem:
2. Podróże zagraniczne:
miejsce
koszt w zł
uzasadnienie
Kraków
31,45
Wyjazd studentów: Kramarz i Tomaszewska
28,00
Austria

424,91
94,40
252,88

Wyjazd prof. J. Górskiego

Koszt podróży służbowych razem: 831,64 zł
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D) Wynagrodzenia:
Imię i nazwisko

wysokość
wynagrodzeni
a w zł

uzasadnienie

Koszt wynagrodzeń razem:
E) Pozostałe koszty (np. wydawnictwa) :
wyszczególnienie
koszt w zł
Druk „Rodzina suwerenna”
1 078,48
Druk: Ecumeny and Law, No 2

uzasadnienie

2 445,70

Pozostałe koszty razem: 3524,18 zł
F) Razem koszty zadania(poz. A+B+C+D+E) :
6. Charakter realizowanego zadania: inicjalny, kontynuowany, zakończony
(zbędne skreślić)
7. Realizowane zadanie przyczyniło się do awansu naukowego:
a) uzyskane stopnie/tytuł:
1.
(imię i nazwisko, stopień/tytuł, data uzyskania, miejsce)
2.
b) wszczęcie przewodu/postępowania:
1.
(imię i nazwisko, data i miejsce wszczęcia przewodu/postępowania)
8. Wyniki prac badawczych zadania:
A) Publikacje:
a)Wykaz publikacji w czasopismach naukowych opublikowanych,

opis wg wzoru:
Autor/ -rzy, Tytuł publikacji, Tytuł czasopisma, Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.), Numer (np.
nr/no./z./iss.), Rok wydania, Zajęte strony, Język publikacji, ISSN czasopisma, DOI (o ile artykuł ma
DOI),

 W czasopismach naukowych wymienionych w części A wykazu MNiSW:
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 W czasopismach naukowych wymienionych w części B wykazu MNiSW:
PROF. UŚ DR HAB. ANDRZEJ PASTWA

The Right of the Child to be Raised in a Family. Around the Current Issues, in: Welfare of Child Welfare of
Family, Church and Society, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, red. A. Pastwa, “Ecumeny and Law”
2015, vol. 3, s. ??? - ???
Prof. dr hab. Józef Budniak
Children religious education in families of different confessions, in: Welfare of Child Welfare of Family,
Church and Society, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, red. A. Pastwa, “Ecumeny and Law” 2015, vol.
3, s. ??? - ???
Ekumenizm na Śląsku Cieszyńskim z perspektywy końca XX stulecia i początku XXI wieku, "Rocznik
Teologii Katolickiej", t. XIV/2, 2015, s. 5-30.
R. Dappa, Duchowny jako świadek w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa, Ius
Matrimoniale, tom 26 (2015), nr 2, str. 73-84, j. polski, ISSN 1429-3803
 W czasopismach naukowych wymienionych w części C wykazu MNiSW:

 Recenzowane publikacje w czasopismach zagranicznych innych niż wymienione powyżej:

 Publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w
uznanej bazie publikacji o zasięgu międzynarodowym (proszę podać nazwę bazy……………)

b) Wykaz monografii naukowych opublikowanych,
opis wg wzoru:
Tytuł , Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy, Rok wydania, Miejsce wydania, Wydawnictwo, Liczba stron,
Język publikacji, ISBN, DOI (o ile monografia ma DOI),
prof. UŚ dr hab. Andrzej Pastwa
W. GÓRALSKI, A. PASTWA, Rodzina suwerenna – Kościół domowy. W nurcie współczesnej myśli prawnej
Kościoła powszechnego i Kościoła w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015.
[red.] Obowiązki i uprawnienia małżonków katolickich: paradygmaty, priorytety, perspektywy, w: red. J.
Krukowski, A. Pastwa, M. Sitarz, Wydawnictwo KUL, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2015.
[red.] Welfare of Child Welfare of Family, Church and Society, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, red.
A. Pastwa, “Ecumeny and Law” 2015, vol. 3.
[red.] The Family Institution: Identity, Sovereignty, and Social Dimension, Wydawnictwo Uniwersytetu
Śląskiego, red. A. Pastwa, “Philosophy and Canon Law” 2015, vol. 1.
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Prof. dr hab. Józef Budniak
[red.] Edukacja ekumeniczna w społeczności Śląska Cieszyńskiego w II połowie XIX wieku. 130.
rocznica święceń biskupich Franciszka Śniegonia, wyd. Offsetdruk i media sp. z o.o. Cieszyn,
ul. Frysztacka 48, Cieszyn 2015, ss.243; ISBN 978-83-60431-96-2.
Dr Grzegorz Wita
[red]. Wciąż u początków... 50-lecie Ad gentes i 90 lat zaangażowania (archi)diecezji katowickiej w misję
Kościoła powszechnego, red. G. Wita , 2015, Katowice, Księgarnia św. Jacka, s. 200, polski, ISBN 978-837030-985-5.
Mgr lic. kan. Monika Gwóźdź
Religijne wychowanie potomstwa w małżeństwach mieszanych, Monika Gwóźdź, 2015, Katowice,
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 128, język polski, ISBN 978 83 8012 617 6 (wersja drukowana)
ISBN 978 83 8012 618 3 (wersja elektroniczna)
c) Wykaz rozdziałów w monografiach naukowych opublikowanych,
opis wg wzoru:
Autor/ -rzy, Tytuł rozdziału, Tytuł całości (książki), Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy całości (książki),
Rok wydania, Miejsce wydania, Wydawnictwo, Zajęte strony, Język publikacji, ISBN całości, DOI
(o ile monografia ma DOI),
prof. UŚ dr hab. Andrzej Pastwa
Code’s Standards Regarding Marriage and the Hallenges, in: Hodie et Cras. Today and Tomorrow of
the 1983 Code of Canon Law Thirty Years after Promulagation, ed. K. Burczak, Lublin 2015, s. 35-52.
Obowiązki i uprawnienia małżonków katolickich: paradygmaty, priorytety, perspektywy, w: II Synod
Plenarny a synody diecezjalne, red. J. Krukowski, A. Pastwa, M. Sitarz, Lublin 2015, s. 149-190.
“Famiglia quid dicis de te ipsa?”. Social and Legal Determinants of John Paul II’s “Family”
Testament, in: Sociálne idey a spravodlivosť, Acta moralia Tyrnaviensia V, ed. Filozofická fakulta TU,
Trnava 2015, s. 84-97.
Prof. Dr hab. Józef Budniak
Prof. dr hab. Józef Budniak
Ekumenizm w posługiwaniu biskupów cieszyńskich, w: Edukacja ekumeniczna w społeczności
Śląski Cieszyńskiego w II połowie XIX wieku. 130. rocznica święceń biskupich Franciszka
Śniegonia, red. J. Budniak, N. Ruman, wyd. Offsetdruk i media sp. z o.o. Cieszyn, ul.
Frysztacka 48, Cieszyn 2015, s. 143-159, j. polski; ISBN 978-83-60431-96-2.
Diecezja bielsko-żywiecka „jako miejsce szczególnego świadectwa ekumenicznego w Polsce”,
w: Tożsamość ludzi sumienia”, red. J. Czyż-Cieciak, wyd. „Miericordia” Odój Alina, Bielsko5

Biała 2015, s. 94-117, j. polski, ISBN 978-83-942085-0-9.
Mgr lic. kan. Monika Gwóźdź
Monika Gwóźdź, Stosowanie środków antykoncepcyjnych w świetle przepisów prawa kanonicznego, w:
Nové trendy v súčasnej sociálnej práci, red. Š. Bugri, P. Beňo, M. Šramka, 2015, Presov, s. 314-323, język
polski.
dr Grzegorz Wita
Wstęp, w: Wciąż u początków... 50-lecie Ad gentes i 90 lat zaangażowania (archi)diecezji katowickiej w
misję Kościoła powszechnego, G. Wita (red.), 2015, Katowice, Księgarnia św. Jacka, s. 5-7, polski, ISBN
978-83-7030-985-5.
Historia powstawania soborowego dokumenty Decretum de activitate missionali ecclesiae (Ad gentes
divinitius) i jego eklezjologiczne konsekwencje, w: Wciąż u początków... 50-lecie Ad gentes i 90 lat
zaangażowania (archi)diecezji katowickiej w misję Kościoła powszechnego, G. Wita (red.), 2015,
Katowice, Księgarnia św. Jacka, s. 51-61, polski, ISBN 978-83-7030-985-5.
Aktywność misyjna diecezji katowickiej w świetle rocznych sprawozdań (1971-1980) ks. prałata
Konrada Szwedy – dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych diecezji katowickiej, w: Wciąż u początków...
50-lecie Ad gentes i 90 lat zaangażowania (archi)diecezji katowickiej w misję Kościoła powszechnego,
G. Wita (red.), 2015, Katowice, Księgarnia św. Jacka, s. 133-186, polski, ISBN 978-83-7030-985-5.
Osoby i instytucje związane z działalnością misyjną (archi)diecezji katowickiej w czasie jej 90 lat
istnienia (1925-2015), w: Wciąż u początków... 50-lecie Ad gentes i 90 lat zaangażowania (archi)diecezji
katowickiej w misję Kościoła powszechnego, G. Wita (red.), 2015, Katowice, Księgarnia św. Jacka, s.
187-192, polski, ISBN 978-83-7030-985-5.
Zamiast zakończenia..., w: Wciąż u początków... 50-lecie Ad gentes i 90 lat zaangażowania
(archi)diecezji katowickiej w misję Kościoła powszechnego, G. Wita (red.), 2015, Katowice, Księgarnia
św. Jacka, s. 193-194, polski, ISBN 978-83-7030-985-5.
d) inne publikacje nie ujęte wyżej, opis wg wzoru j.w.
prof. UŚ dr hab. Andrzej Pastwa
L’“alleanza” sistemica del diritto e della pastorale. Osservazioni sull’arte dell’applicazione del diritto
nell’intera preparazione canonica alla celebrazione del matrimonio, Annuarium Iuris Canonici 2 (2015),
s. 75-93.
“Common Good of Marriage and the Family”. Canonical Reflections, in: The Family Institution: Identity,
Sovereignty, and Social Dimension, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, red. A. Pastwa, “Philosophy
and Canon Law” 2015, vol. 1, s. 123-141.
Dr Grzegorz Wita
„Odwieczna podróż Kościoła, czyli o misji Kościoła w Evangelii gaudium”, w: „Nasza Myśl” 41(2015),
s. 18-20.
Mgr lic. kan. Monika Gwóźdź
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Monika Gwóźdź, Przeszkoda impotencji w kontekście prawa do zawarcia związku małżeńskiego (w świetle
kan. 1084), „Zdravotníctvo a sociálna práca” 2015, s. 75-77, język polski i angielski [abstrakt]
B) przedmioty własności przemysłowej, w tym zwłaszcza wynalazki, wzory użytkowe, wzory
przemysłowe, ich ochrona prawna i ich wdrożenia (wyszczególnić):
C) Udział w konferencjach naukowych /prezentacja prac na konferencjach
wg wzoru:
Nazwa/ miejsce/ termin konferencji
Tytuł/ forma prezentacji
prof. UŚ dr hab. Andrzej Pastwa
Prawo Kościoła – prawem wolności – referat wygłoszony na IV Międzynarodowej Konferencji
Ekumeniczno-Prawna pt. “Religious Freedom Today” – on 50th Anniversary of Vatican II Decree on
Religious Freedom Dignitatis Humanae”, zorganizowana przez Katedrę Prawa Kanonicznego i
Ekumenizmu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, we współpracy z Wydziałami
Teologicznymi Uniwersytetów: Constanța (Rumunia), Olomouc (Czechy) Prešov (Słowacja), Brenna 1617 IV 2015.
„Irrevocabilis consensus personalis”. Wokół antropologicznych założeń systemu prawa małżeńskiego w
CCEO – referat wygłoszony na Medzinárodná vedecká konferencia „Katolícka univerzita Jána Pavla II
v Lubline, Prešovskej Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku k 25. výročiu CCEO”,
Prešovská univerzita v Prešove (Słowacja) 7 X 2015.
„Peritus peritorum” czy „iudex peritorum”? Uwagi o pozycji sędziego w dialogu z biegłym (kan. 1095) –
referat wygłoszony na Ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Auctoritas in iudicium” związanej z
uroczystym odnowieniem doktoratów Ks. prof. dr. hab. Wojciecha Góralskiego oraz O. dr. Gabriela
Bartoszewskiego OFM Cap. Organizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa,
Prawa Kanonicznego i Administracji Instytut Prawa Kanonicznego, Katedra Kościelnego Prawa
Procesowego, Lublin 21 X 2015.
Gaudium et spes: milowy krok w przezwyciężaniu dualizmu między małżeństwem naturalnym a
sakramentem małżeństwa – referat na The 2nd International Conference on Philosophy and Canon Law
“Man – Family – Society: in the Modern World - on the 50th Anniversary of the Promulgation of the
Conciliar Constitution Gaudium et Spes”, University of Presov, Slovakia, October 6–7, 2015
Prof. Dr hab. Józef Budniak
Ogólnopolska konferencja naukowa. Org.: Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław
13.01.2015,
Ekumeniczna wizja Małżeństwa i Rodziny – szansa i życiowe problemy. Referat.
Ogólnopolska konferencja naukowa. Org.: Letnia Szkoła Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora
Jana
Szczepańskiego oraz Uniwersytet Śląski Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Cieszyn-Czeski
Cieszyn-Ustroń 21–24.09.2015, Ikony cieszyńskiej religijności i kultury. Referat.

Dr Rafał Dappa
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Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców/ Lublin/ 06.06.2015
„Duszpasterska troska o przygotowanie do małżeństwa (kan. 1063 KPK) w świetle przemówienia
Benedykta XVI do członków Trybunału Roty Rzymskiej z 15 stycznia 2011r.”/prelekcja
Dr Grzegorz Wita
referat pt. „Misje odnawiają Kościół. Odnówmy zapał misyjny”,13 czerwca 2015 r., IV Krajowy Kongres
Misyjny w Warszawie.
udział w ” International Congress on the Fiftieth Anniversary of the Promulgation of the Conciliar Decree
Ad Gentes „The Journey of Mission w Uniwersytecie Urbanianum w Watykanie, 21-23.04.2015,
„Odnowa świadomości misyjnej inspiracją dla współczesnej teologii. 50. rocznica soborowego dekretu Ad
gentes divinitus” WTL Katowice, 3.12.2015
„Historia misyjnego zaangażowania (archi)diecezji katowickiej w okresie 90 lat jej istnienia (1925-2015)”,
referat + prezentacja i wystawa archiwaliów,
mgr lic. kan. Monika Gwóźdź
Zdravotnícke, sociálne, ekonomické a právne problémy marginalizovaných skupín; Ústav sociálnych vied a
zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešov; 23-24.10.2015. Przeszkoda impotencji w kontekście prawa do
zawarcia związku małżeńskiego (w świetle kan. 1084); referat
The 1st Central European Young Canonists. Forum; Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity
Palackého v Olomouci, Česká Republika; 27.11.2015. Obowiązek i prawo religijnego wychowania
potomstwa; referat.
IV Międzynarodowa Konferencja Ekumeniczno-Prawna pt. “Religious Freedom Today” – on 50th
Anniversary of Vatican II Decree on Religious Freedom Dignitatis Humanae”, Wydział Teologiczny
Uniwersytetu Śląskiego we współpracy z Wydziałami Teologicznymi Uniwersytetów: Constanța
(Rumunia), Olomouc (Czechy) Prešov (Słowacja),16-17.04.2015; uczestnictwo
Wiara i małżeństwo. Czy pożądana jest zmiana prawa?, Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu
Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, 19.11.2015; uczestnictwo

D) osiągnięcia artystyczne (wyszczególnić):
9. Określenie potencjału komercjalizacyjnego.
Proszę określić, czy jest możliwa komercjalizacja wyników badań powstałych w projekcie (np. po
analizie wyników badań zdecydowano o przygotowaniu zgłoszenia patentowego; stworzono prototyp
wynalazku, którego dopracowanie może zainteresować potencjalnego kupca/licencjobiorcy; wyniki
badań mogą zostać skomercjalizowane, wymagają jednak dodatkowych badań i nakładów finansowych;
wyniki badań są wysoko innowacyjne i mogą zainteresować partnerów biznesowych).
Proszę podać dziedziny gospodarki, w których można zastosować wyniki badań.

10.Uwagi:
8

.........................................................
podpis kierownika zadania
11. Uwagi Komisji Wydziałowej:

Komisja Wydziałowa

12. Uwagi Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych, Twórczości Artystycznej i Współpracy
z Gospodarką:
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Wydział
Teologiczny

Instytut

Katedra
Prawa Kanoniczego
i Ekumenizmu

Zakład

INDYWIDUALNE SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ
STATUTOWĄ PRZYZNANĄ NA 2015 ROK – dotacja dla MŁODYCH NAUKOWCÓW
1. Tytuł zadania badawczego:
Biblijna idea przymierza w prawodawstwie małżeńskim Kościoła rzymskokatolickiego i Kościołów
ewangelickich. Studium porównawcze
2. Kierownik zadania (doktorant, pracownik)*
mgr lic kan. Monika Gwóźdź, monika.gwozdz@us.edu.pl
(stopień, imię i nazwisko, e-mail, tel. służbowy)
*niepotrzebne skreślić

3. Osoby uczestniczące w zadaniu:
Nie dotyczy
(stopień, imię i nazwisko, charakter udziału)

4. Sprawozdanie merytoryczne (max. 500 wyrazów):
a) cel badań:
Projekt jest kontynuacją zadania odpowiedzi na pytanie czy tak, jak „wspólne” odwoływanie się do
ekonomii Stworzenia zbliżyło stanowiska doktryny katolickiej i ewangelickiej w kwestii nierozerwalności
małżeństwa, tak „wspólne” odkrycie doniosłości Nowego i Wiecznego Przymierza ma szansę przynieść
podobny skutek w kwestii uznania jego sakramentalności.
b) opis zrealizowanych prac:
Przyznane mi na 2015 rok środki finansowe przeznaczyłam na wydanie monografii, zakup literatury
przedmiotu, wyjazdy do biblioteki na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz na czynne
i bierne uczestnictwo w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych.
5. Sprawozdanie finansowe z uzasadnieniem wydatków:
a) środki przyznane ogółem: 6000,00 zł
b) koszty poniesione ogółem: 8671,87 zł
c) szczegółowy kosztorys:
A) Aparatura badawcza (wyszczególnienie):
lp.

nazwa urządzenia

Literatura

koszt w zł.

3081,54

uzasadnienie

Zakup literatury przedmiotu

Koszt aparatury razem:
B) Materiały eksploatacyjne (biurowe, odczynniki, programy komputerowe, itp.):
rodzaj materiałów

koszt w zł
1

Koszt materiałów eksploatacyjnych razem:
C) Koszty podróży i uczestnictwa w konferencjach:
1. Delegacje krajowe razem:
2. Podróże zagraniczne:
miejsce

koszt w zł

Brenna
Warszawa
Warszawa
Gródek nad Dunajcem
Preszów (Słowacja)
Ołomuniec (Republika Czeska)

213,47
619,00
134,00
535,52
1383,05
1305,86

uzasadnienie

Delegacja krajowa – udział w konf. naukowej
Delegacja krajowa – wyjazd na kwerendę biblioteczną
Delegacja krajowa – wyjazd na kwerendę biblioteczną
Delegacja krajowa – udział w konf. naukowej
Delegacja zagraniczna – udział w konf. naukowej
Delegacja zagraniczna – udział w konf. naukowej

Koszt podróży służbowych razem:
D) Wynagrodzenia:
Imię i nazwisko

wysokość
wynagrodzenia w zł

uzasadnienie

Koszt wynagrodzeń razem:
E): Stypendium (z dotacji):
Imię i nazwisko

Wysokość
stypendium w zł

Koszt stypendiów razem:
F) Pozostałe koszty (np. wydawnictwa) :
wyszczególnienie

koszt w zł

Realizacja poligraficzna

uzasadnienie

685,17 Druk monografii „Religijne wychowanie
714,26 potomstwa w małżeństwach mieszanych”

Pozostałe koszty razem: 1399,43 zł
G) Razem koszty zadania(poz. A+B+C+D+E) : 7272,44 zł
6. Charakter realizowanego zadania: inicjalny, kontynuowany, zakończony
(zbędne skreślić)

7. Realizowane zadanie przyczyniło się do awansu naukowego:
a) uzyskane stopnie:
1.
(imię i nazwisko, stopień, data uzyskania, miejsce)

2.
b) wszczęcie przewodu/postępowania:
1.
(imię i nazwisko, data i miejsce wszczęcia przewodu/postępowania)
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8. Wyniki prac badawczych zadania:
A) Publikacje:
a)Wykaz publikacji w czasopismach naukowych opublikowanych,
opis wg wzoru:
Autor/ -rzy, Tytuł publikacji, Tytuł czasopisma, Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.), Numer (np. nr/no./z./iss.), Rok
wydania, Zajęte strony, Język publikacji, ISSN czasopisma, DOI (o ile artykuł ma DOI),

 W czasopismach naukowych wymienionych w części A wykazu MNiSW:

 W czasopismach naukowych wymienionych w części B wykazu MNiSW:

 W czasopismach naukowych wymienionych w części C wykazu MNiSW:

 Recenzowane publikacje w czasopismach zagranicznych innych niż wymienione powyżej:

 Publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych uwzględnionych
w uznanej bazie publikacji o zasięgu międzynarodowym (proszę podać nazwę bazy ……………..…)

b) Wykaz monografii naukowych opublikowanych,
opis wg wzoru:
Tytuł , Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy, Rok wydania, Miejsce wydania, Wydawnictwo, Liczba stron, Język publikacji,
ISBN, DOI (o ile monografia ma DOI),

Religijne wychowanie potomstwa w małżeństwach mieszanych, Monika Gwóźdź, 2015, Katowice,
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 128, język polski, ISBN 978 83 8012 617 6 (wersja drukowana)
ISBN 978 83 8012 618 3 (wersja elektroniczna)
c) Wykaz rozdziałów w monografiach naukowych opublikowanych,
opis wg wzoru:
Autor/ -rzy, Tytuł rozdziału, Tytuł całości (książki), Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy całości (książki), Rok wydania,
Miejsce wydania, Wydawnictwo, Zajęte strony, Język publikacji, ISBN całości, DOI (o ile monografia ma DOI),

Monika Gwóźdź, Stosowanie środków antykoncepcyjnych w świetle przepisów prawa kanonicznego, w:
Nové trendy v súčasnej sociálnej práci, red. Š. Bugri, P. Beňo, M. Šramka, 2015, Presov, s. 314-323, język
polski.
3

d) inne publikacje nie ujęte wyżej, opis wg wzoru j.w.
Monika Gwóźdź, Przeszkoda impotencji w kontekście prawa do zawarcia związku małżeńskiego (w świetle
kan. 1084), „Zdravotníctvo a sociálna práca” 2015, s. 75-77, język polski i angielski [abstrakt]
B) przedmioty własności przemysłowej, w tym zwłaszcza wynalazki, wzory użytkowe, wzory
przemysłowe, ich ochrona prawna i ich wdrożenia (wyszczególnić):
C) Udział w konferencjach naukowych /prezentacja prac na konferencjach
wg wzoru:
Nazwa/ miejsce/ termin konferencji
Tytuł/ forma prezentacji

1. Zdravotnícke, sociálne, ekonomické a právne problémy marginalizovaných skupín; Ústav
sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešov; 23-24.10.2015. Przeszkoda impotencji w
kontekście prawa do zawarcia związku małżeńskiego (w świetle kan. 1084); referat
2. The 1st Central European Young Canonists. Forum; Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity
Palackého v Olomouci, Česká Republika; 27.11.2015. Obowiązek i prawo religijnego wychowania
potomstwa; referat.
D) osiągnięcia artystyczne (wyszczególnić):
9. Określenie potencjału komercjalizacyjnego.
Proszę określić, czy jest możliwa komercjalizacja wyników badań powstałych w projekcie (np. po analizie wyników badań
zdecydowano o przygotowaniu zgłoszenia patentowego; stworzono prototyp wynalazku, którego dopracowanie może
zainteresować potencjalnego kupca/licencjobiorcy; wyniki badań mogą zostać skomercjalizowane, wymagają jednak
dodatkowych badań i nakładów finansowych; wyniki badań są wysoko innowacyjne i mogą zainteresować partnerów
biznesowych).
Proszę podać dziedziny gospodarki, w których można zastosować wyniki badań.

10.Uwagi:
.........................................................
podpis kierownika zadania
11. Uwagi Komisji Wydziałowej:
Komisja Wydziałowa
12. Uwagi Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych, Twórczości Artystycznej i Współpracy
z Gospodarką:
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Część II
SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
WYDZIAŁU (INSTYTUTÓW, KATEDR, ZAKŁADÓW)
Nazwa Instytutu/Katedry/Zakładu:
1. Kierownik: Andrzej Pastwa
2. Główne dyscypliny/specjalności badawcze (nie należy podawać zadań badawczych):
Lp. Nazwa dyscypliny
badawczej

Nazwa specjalności bad.
(w ramach dyscypliny)

Skład zespołu badawczego
(imię i nazwisko pracownika)

3. Uzyskane w roku kalendarzowym 2015 stopnie i tytuły naukowe:
Lp

Imię i nazwisko
pracownika

Tytuł/ Data
Dziedzina, Jednostka przeprowadzająca
stopień uzyskania dyscyplina przewód/postępowania

4. Finansowanie badań:
Rodzaj badań

Liczba
Środki
Poniesione
realizowany przyznane na koszty w zł. w
ch zadań
2015 r.
2015 r.*
Działalność statutowa – „potencjał badawczy”
6 945,05
6 862,82
(pozostałość dotacji z 2014 r.) *
zł
zł
Działalność statutowa – „potencjał badawczy”
(dotacja na 2015 r.) *

10 570,67

Działalność statutowa – „młodzi naukowcy”
(pozostałość dotacji z 2014 r.) *
Działalność statutowa – „młodzi naukowcy” 1
(dotacja na 2015 r.) *
Działalność statutowa – dotacja na utrzymanie
specjalnego urządzenia badawczego *
Inwestycje (granty) aparaturowe
Inwestycje (granty) budowlane
Programy MNiSW
Projekty NCBR
Projekty NCN
Projekty badawcze inne -krajowe
Projekty zagraniczne/unijne
Projekty strukturalne
Udział w projektach badawczych w innych
ośrodkach krajowych
Udział
w
projektach
badawczych
w ośrodkach zagranicznych

1

257,50

zł

zł

6000,00 zł

7272,44 zł

Prace zlecone przez jednostki zewnętrzne
RAZEM:
* proszę podać kwoty netto (bez kosztów pośrednich)
5. Wykaz zadań realizowanych w zakresie:
a) działalności statutowej – „potencjału badawczego”
Kierownik
nazwa zadania
Andrzej Pastwa
Biblijny paradygmat „jedności” podstawą kanonicznoprawnej
identyfikacji dóbr małżeństwa, rodziny i całego społeczeństwa
b) działalności statutowej – dotacji dla „młodych naukowców”
Kierownik
nazwa zadania
Monika Gwóźdź
Biblijna idea przymierza w prawodawstwie małżeńskim Kościoła
rzymskokatolickiego i Kościołów ewangelickich. Studium
porównawcze

c) projekty badawcze w ramach programów MNiSW
Nr grantu
Kierownik
Zespół
Temat
Nazwa programu
Czas realizacji
Przyznana kwota
d) projekty badawcze NCBR
Nr grantu
Kierownik
Zespół
Temat
Rodzaj projektu/Akronim
Czas realizacji
Przyznana kwota
e) projekty badawcze NCN
Prof. dr hab. Józef Budniak
1. Nr grantu OPUS-5 nr 217972
Kierownik Zdzisław Kijas UPJPII
Zespół UPJPII, WT UŚ, WT UO
Temat Encyklopedia ekumenizmu (1964-2014)
Nazwa konkursu: grant zespołowy międzyuczelniany (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II.
Wydział Teologiczny – Uniwersytet Śląski. Wydział Teologiczny – Uniwersytet Opolski.
Wydział Teologiczny)
Czas realizacji 2016
Przyznana kwota

2

2.Nr grantu UMO-2014/13/B/HS5/01482.
Kierownik Piotr Kroczek UPJPII
Zespół UPJPII, WT UŚ
Temat Małżeństwa osób o różnej przynależności wyznaniowej – ujęcie prawno-ekumeniczne
Nazwa konkursu, Grant zespołowy międzyuczelniany (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II.
Wydział Teologiczny – Uniwersytet Śląski)
Czas realizacji 2017
Przyznana kwota
f) projekty badawcze inne – krajowe
g) projekty badawcze unijne/zagraniczne/strukturalne
Jednostka finansująca
Kierownik
Zespół
Temat
Czas realizacji
Przyznana kwota
h)
udział
w
projektach
krajowych/zagranicznych
Kierownik
Temat
Nazwa ośrodka

badawczych

w

innych

ośrodkach

naukowych

i) udział w sieci naukowej/ naukowo-przemysłowej –krajowej/międzynarodowej
Nazwa sieci
Jednostka wiodąca
Zadanie badawcze
Kierownik zadania (w UŚ)
j) badawcza praca zlecona przez inne jednostki
Kierownik
Zespół
Temat
Czas realizacji
Kwota
Zleceniodawca
6A. Publikacje w roku kalendarzowym 2015, w których podano Uniwersytet Śląski jako
miejsce afiliacji przynajmniej jednego z autorów
Liczba publikacji
Monografii naukowych
Rozdziałów w monografiach
naukowych

Opublikowanych
Krajowych
2 + 5 red.

Zagranicznych

9

2

3

W czasopismach naukowych
RAZEM:

4
20

2

a)Wykaz publikacji w czasopismach naukowych opublikowanych,
opis wg wzoru:
Autor/ -rzy, Tytuł publikacji, Tytuł czasopisma, Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.),
Numer (np. nr/no./z./iss.), Rok wydania, Zajęte strony, Język publikacji, ISSN
czasopisma, DOI (o ile artykuł ma DOI),
 W czasopismach naukowych wymienionych w części A wykazu MNiSW:

 W czasopismach naukowych wymienionych w części B wykazu MNiSW:
Prof.

UŚ dr hab. Andrzej Pastwa

The Right of the Child to be Raised in a Family. Around the Current Issues, in: Welfare of
Child Welfare of Family, Church and Society, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, red. A.
Pastwa, “Ecumeny and Law” 2015, vol. 3.
Prof. dr hab. Józef Budniak
Children religious education in families of different confessions, in: Welfare of Child Welfare
of Family, Church and Society, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, red. A. Pastwa,
“Ecumeny and Law” 2015, vol. 3, s. ??? - ???
Ekumenizm na Śląsku Cieszyńskim z perspektywy końca XX stulecia i początku XXI wieku,
"Rocznik Teologii Katolickiej", t. XIV/2, 2015, s. 5-30.
Dr Rafał Dappa
R. Dappa, Duchowny jako świadek w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa, Ius
Matrimoniale, tom 26 (2015), nr 2, str. 73-84, j. polski, ISSN 1429-3803
 W czasopismach naukowych wymienionych w części C wykazu MNiSW:

 Recenzowane publikacje w czasopismach zagranicznych innych niż wymienione
powyżej:

 Publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych
uwzględnionych w uznanej bazie publikacji o zasięgu międzynarodowym
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b) Wykaz monografii naukowych opublikowanych,
opis wg wzoru: Tytuł, Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy, Rok wydania, Miejsce
wydania, Wydawnictwo, Liczba stron, Język publikacji, ISBN, DOI (o ile
monografia ma DOI)
prof. UŚ dr hab. Andrzej Pastwa
W. GÓRALSKI, A. PASTWA, Rodzina suwerenna – Kościół domowy. W nurcie współczesnej
myśli prawnej Kościoła powszechnego i Kościoła w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu
Śląskiego, Katowice 2015.
[red.] Obowiązki i uprawnienia małżonków katolickich: paradygmaty, priorytety,
perspektywy, w: red. J. Krukowski, A. Pastwa, M. Sitarz, Wydawnictwo KUL, Towarzystwo
Naukowe KUL, Lublin 2015.
[red.] Welfare of Child Welfare of Family, Church and Society, Wydawnictwo Uniwersytetu
Śląskiego, red. A. Pastwa, “Ecumeny and Law” 2015, vol. 3.
[red.] The Family Institution: Identity, Sovereignty, and Social Dimension, Wydawnictwo
Uniwersytetu Śląskiego, red. A. Pastwa, “Philosophy and Canon Law” 2015, vol. 1.
Józef Budniak
[red.] Edukacja ekumeniczna w społeczności Śląska Cieszyńskiego w II połowie XIX wieku.
130. rocznica święceń biskupich Franciszka Śniegonia, wyd. Offsetdruk i media sp. z o.o.
Cieszyn,ul. Frysztacka 48, Cieszyn 2015, ss.243; ISBN 978-83-60431-96-2.

Dr Grzegorz Wita
Wciąż u początków... 50-lecie Ad gentes i 90 lat zaangażowania (archi)diecezji katowickiej w
misję Kościoła powszechnego, G. Wita (red.), 2015, Katowice, Księgarnia św. Jacka, s. 200,
polski, ISBN 978-83-7030-985-5.
mgr lic. kan. Monika Gwóźdź
Religijne wychowanie potomstwa w małżeństwach mieszanych, Monika Gwóźdź, 2015,
Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 128, język polski, ISBN 978 83 8012
617 6 (wersja drukowana) ISBN 978 83 8012 618 3 (wersja elektroniczna)

c) Wykaz rozdziałów w monografiach naukowych opublikowanych,
opis wg wzoru:
5

Autor/ -rzy, Tytuł rozdziału, Tytuł całości (książki), Autor/-rzy lub Redaktor/rzy całości (książki), Rok wydania, Miejsce wydania, Wydawnictwo, Zajęte
strony, Język publikacji, ISBN całości, DOI (o ile monografia ma DOI),

prof. UŚ dr hab. Andrzej Pastwa
Obowiązki i uprawnienia małżonków katolickich: paradygmaty, priorytety, perspektywy, w:
II Synod Plenarny a synody diecezjalne, red. J. Krukowski, A. Pastwa, M. Sitarz, Lublin
2015, s. 149-190.
“Famiglia quid dicis de te ipsa?”. Social and Legal Determinants of John Paul II’s “Family”
Testament, in: Sociálne idey a spravodlivosť, Acta moralia Tyrnaviensia V, ed. Filozofická
fakulta TU, Trnava 2015, s. 84-97.

Code’s Standards Regarding Marriage and the Hallenges, in: Hodie et Cras. Today and
Tomorrow of the 1983 Code of Canon Law Thirty Years after Promulagation, ed. K. Burczak,
Lublin 2015, s. 35-52.

Prof. dr hab. Józef Budniak
Ekumenizm w posługiwaniu biskupów cieszyńskich, w: Edukacja ekumeniczna w społeczności
Śląska Cieszyńskiego w II połowie XIX wieku. 130. rocznica święceń biskupich Franciszka
Śniegonia, red. J. Budniak, N. Ruman, wyd. Offsetdruk i media sp. z o.o. Cieszyn,
ul.Frysztacka 48, Cieszyn 2015, s. 143-159, j. polski; ISBN 978-83-60431-96-2.
Diecezja bielsko-żywiecka „jako miejsce szczególnego świadectwa ekumenicznego w Polsce”,
w: Tożsamość ludzi sumienia”, red. J. Czyż-Cieciak, wyd. „Miericordia” Odój Alina, BielskoBiała 2015, s. 94-117, j. polski, ISBN 978-83-942085-0-9.
Mgr lic. Kan. Monika Gwóźdź
Monika Gwóźdź, Stosowanie środków antykoncepcyjnych w świetle przepisów prawa
kanonicznego, w: Nové trendy v súčasnej sociálnej práci, red. Š. Bugri, P. Beňo, M. Šramka,
2015, Presov, s. 314-323, język polski.
Dr Grzegorz Wita
Wstęp, w: Wciąż u początków... 50-lecie Ad gentes i 90 lat zaangażowania (archi)diecezji
katowickiej w misję Kościoła powszechnego, G. Wita (red.), 2015, Katowice, Księgarnia św.
Jacka, s. 5-7, polski, ISBN 978-83-7030-985-5.
Historia powstawania soborowego dokumenty Decretum de activitate missionali ecclesiae
(Ad gentes divinitius) i jego eklezjologiczne konsekwencje, w: Wciąż u początków... 50-lecie
Ad gentes i 90 lat zaangażowania (archi)diecezji katowickiej w misję Kościoła
6

powszechnego, G. Wita (red.), 2015, Katowice, Księgarnia św. Jacka, s. 51-61, polski, ISBN
978-83-7030-985-5.
Aktywność misyjna diecezji katowickiej w świetle rocznych sprawozdań (1971-1980) ks.
prałata Konrada Szwedy – dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych diecezji katowickiej, w:
Wciąż u początków... 50-lecie Ad gentes i 90 lat zaangażowania (archi)diecezji katowickiej w
misję Kościoła powszechnego, G. Wita (red.), 2015, Katowice, Księgarnia św. Jacka, s. 133186, polski, ISBN 978-83-7030-985-5.
Osoby i instytucje związane z działalnością misyjną (archi)diecezji katowickiej w czasie jej
90 lat istnienia (1925-2015), w: Wciąż u początków... 50-lecie Ad gentes i 90 lat
zaangażowania (archi)diecezji katowickiej w misję Kościoła powszechnego, G. Wita (red.),
2015, Katowice, Księgarnia św. Jacka, s. 187-192, polski, ISBN 978-83-7030-985-5.
Zamiast zakończenia..., w: Wciąż u początków... 50-lecie Ad gentes i 90 lat zaangażowania
(archi)diecezji katowickiej w misję Kościoła powszechnego, G. Wita (red.), 2015, Katowice,
Księgarnia św. Jacka, s. 193-194, polski, ISBN 978-83-7030-985-5.

d) inne publikacje nie ujęte wyżej, opis wg wzoru j.w.
prof. UŚ dr hab. Andrzej Pastwa
L’alleanza” sistemica del diritto e della pastorale. Osservazioni sull’arte dell’applicazione
del diritto nell’intera preparazione canonica alla celebrazione del matrimonio, Annuarium
Iuris Canonici 2 (2015), s. 75-93.
“Common Good of Marriage and the Family”. Canonical Reflections, in: The Family
Institution: Identity, Sovereignty, and Social Dimension, Wydawnictwo Uniwersytetu
Śląskiego, red. A. Pastwa, “Philosophy and Canon Law” 2015, vol. 1, s. 123-141.
Mgr lic. kan. Monika Gwóźdź
Monika Gwóźdź, Przeszkoda impotencji w kontekście prawa do zawarcia związku
małżeńskiego (w świetle kan. 1084), „Zdravotníctvo a sociálna práca” 2015, s. 75-77, język
polski i angielski [abstrakt]
Dr Grzegorz Wita
„Odwieczna podróż Kościoła, czyli o misji Kościoła w Evangelii gaudium”, w: „Nasza Myśl”
41(2015), s. 18-20.
6B. Wydawnictwa własne ( tytuł, język, nakład, liczba punktów)
6C. Punkty za publikacje (wg punktacji MNiSW) wydane w roku 2015, w których podano
Uniwersytet Śląski jako miejsce afiliacji co najmniej jednego z autorów:
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Punkty za monografie i podręczniki akademickie (suma punktów)
Punkty za artykuły (suma punktów)

25 + 5 + 5 + 25
+ 15 = 75
10 + 9+ 5 + 6 +
6+ 15 + 9 = 60

7A. Działalność artystyczna wg wzoru:
- Wystawa / Koncert:
Autor/ -rzy (artyści, kompozytorzy, inni):
Tytuł/Temat wystawy/koncertu:
Data:
Miejsce:
- Praca artystyczna:
Autor/ -rzy:
Tytuł pracy:
Rodzaj (film, fotografia, obraz, grafika, utwór muzyczny):
Data powstania/premiery (DD-MM-RRRR);
Miejsce:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

koncerty zagraniczne (symfoniczne, kameralne, recitale)
koncerty krajowe (symfoniczne, kameralne, recitale)
nagrania (płytowe, radiowe)
wystawy zagraniczne (indywidualne, zbiorowe)
wystawy krajowe (indywidualne, krajowe)
udział w festiwalach filmowych (krajowych, zagranicznych)
autorstwo dzieła artystycznego
inne

7B. Punkty za działalność artystyczną (wg Ankiety jednostki naukowej):
8. Konferencje naukowe:
a) uczestnictwo w konferencjach krajowych i zagranicznych
Konferencje
Krajowe
Zagraniczne
Razem
Liczba osób*
4
4
8
Liczba konferencji
10
5
15
Liczba wygłoszonych referatów
7
4
11
* pracownika, który uczestniczył w wielu konferencjach naukowych należy wykazać
wielokrotnie
 Prezentacje prac na konferencjach,
wg wzoru:
Nazwa/ miejsce/ termin konferencji
Tytuł/ forma/ autor prezentacji
Prof. UŚ dr hab. Andrzej Pastwa
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Prawo Kościoła – prawem wolności – referat wygłoszony na IV Międzynarodowej
Konferencji Ekumeniczno-Prawna pt. “Religious Freedom Today” – on 50th Anniversary of
Vatican II Decree on Religious Freedom Dignitatis Humanae”, zorganizowana przez
Katedrę Prawa Kanonicznego i Ekumenizmu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu
Śląskiego, we współpracy z Wydziałami Teologicznymi Uniwersytetów: Constanța
(Rumunia), Olomouc (Czechy) Prešov (Słowacja), Brenna 16-17 IV 2015.
„Irrevocabilis consensus personalis”. Wokół antropologicznych założeń systemu prawa
małżeńskiego w CCEO – referat wygłoszony na Medzinárodná vedecká konferencia
„Katolícka univerzita Jána Pavla II v Lubline, Prešovskej Gréckokatolíckej metropolitnej
cirkvi sui iuris na Slovensku k 25. výročiu CCEO”, Prešovská univerzita v Prešove
(Słowacja) 7 X 2015.
„Peritus peritorum” czy „iudex peritorum”? Uwagi o pozycji sędziego w dialogu z biegłym
(kan. 1095) – referat wygłoszony na Ogólnopolskiej konferencji naukową pt. Auctoritas in
iudicium” związanej z uroczystym odnowieniem doktoratów Ks. prof. dr. hab. Wojciecha
Góralskiego oraz O. dr. Gabriela Bartoszewskiego OFM Cap. Organizator: Katolicki
Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Instytut Prawa Kanonicznego, Katedra Kościelnego Prawa Procesowego, Lublin 21 X 2015.
Gaudium et spes: milowy krok w przezwyciężaniu dualizmu między małżeństwem
naturalnym a sakramentem małżeństwa – referat na The 2nd International Conference on
Philosophy and Canon Law “Man – Family – Society: in the Modern World - on the 50th
Anniversary of the Promulgation of the Conciliar Constitution Gaudium et Spes”, University
of Presov, Slovakia, October 6–7, 2015
Prof. dr hab. Józef Budniak
Ogólnopolska konferencja naukowa. Org.: Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu,
Wrocław 13.01.2015, Ekumeniczna wizja Małżeństwa i Rodziny – szansa i życiowe
problemy. Referat.
Ogólnopolska konferencja naukowa. Org.: Letnia Szkoła Nauk Filozoficznych i Społecznych
im. Profesora Jana Szczepańskiego oraz Uniwersytet Śląski Wydział Etnologii i Nauk o
Edukacji w Cieszynie, Cieszyn-Czeski Cieszyn-Ustroń 21–24.09.2015, Ikony cieszyńskiej
religijności i kultury Referat.
Dr Rafał Dappa
Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców/ Lublin/ 06.06.2015
„Duszpasterska troska o przygotowanie do małżeństwa (kan. 1063 KPK) w świetle
przemówienia Benedykta XVI do członków Trybunału Roty Rzymskiej z 15 stycznia
2011r.”/prelekcja
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Dr Grzegorz Wita
„Odnowa świadomości misyjnej inspiracją dla współczesnej teologii. 50. rocznica
soborowego dekretu Ad gentes divinitus” WTL Katowice, 3.12.2015
„Historia misyjnego zaangażowania (archi)diecezji katowickiej w okresie 90 lat jej istnienia
(1925-2015)”, referat + prezentacja i wystawa archiwaliów,
referat pt. „Misje odnawiają Kościół. Odnówmy zapał misyjny”,13 czerwca 2015 r., IV
Krajowy Kongres Misyjny w Warszawie.
udział w ” International Congress on the Fiftieth Anniversary of the Promulgation of the
Conciliar Decree Ad Gentes „The Journey of Mission w Uniwersytecie Urbanianum w
Watykanie, 21-23.04.2015,

Mgr lic. kan. Monika Gwóźdź
Zdravotnícke, sociálne, ekonomické a právne problémy marginalizovaných skupín; Ústav
sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešov; 23-24.10.2015. Przeszkoda
impotencji w kontekście prawa do zawarcia związku małżeńskiego (w świetle kan. 1084);
referat
The 1st Central European Young Canonists. Forum; Cyrilometodějská teologická fakulta
Univerzity Palackého v Olomouci, Česká Republika; 27.11.2015. Obowiązek i prawo
religijnego wychowania potomstwa; referat.

IV Międzynarodowa Konferencja Ekumeniczno-Prawna pt. “Religious Freedom Today” –
on 50th Anniversary of Vatican II Decree on Religious Freedom Dignitatis Humanae”,
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego we współpracy z Wydziałami Teologicznymi
Uniwersytetów: Constanța (Rumunia), Olomouc (Czechy) Prešov (Słowacja),1617.04.2015; uczestnictwo
Wiara i małżeństwo. Czy pożądana jest zmiana prawa?, Wydział Prawa Kanonicznego
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, 19.11.2015; uczestnictwo

a
=K
*
lub

b) konferencje naukowe zorganizowane przez Jednostkę
liczba uczestników
nazwa
termin
konferencji
krajowych
z zagranicy
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wykaz jednostek, których
przedstawiciele brali

3

5

wygłaszających
referaty

100

ogółem

wygłaszających
referaty

3.12.2
015

w tym UŚ

„Odnowa
świadomości
misyjnej
inspiracją dla
współczesnej
teologii. 50.
rocznica
soborowego
dekretu Ad
gentes
divinitus”

ogółem

K

udział w konferencji
(nazwy jednostek)
lub
liczba jednostek
naukowych, których
przedstawiciele brali
udział w konferencji
naukowej
UŚ, Uniwersytet Opolski,
UKSW, UPJPII,

Prof. UŚ dr hab. Andrzej Pastwa
IV Międzynarodowa Konferencja Ekumeniczno-Prawna pt. “Religious Freedom Today” –
on 50th Anniversary of Vatican II Decree on Religious Freedom Dignitatis Humanae”,
zorganizowana przez Katedrę Prawa Kanonicznego i Ekumenizmu Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Śląskiego, we współpracy z Wydziałami Teologicznymi Uniwersytetów:
Constanța (Rumunia), Olomouc (Czechy) Prešov (Słowacja), Brenna 16-17 IV 2015 –
organizator
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach
młodych naukowców”. Organizatorzy: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i
Konstytucyjnego KUL, Komisja Prawnicza Oddział PAN w Lublinie, Stowarzyszenie
Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich,
Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Wydział Prawa Kanonicznego
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Lublin 7 VI 2014 – członek
Rady Naukowej

Medzinárodná vedecká konferencia „Katolícka univerzita Jána Pavla II v Lubline, Prešovskej
Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku k 25. výročiu CCEO”, Prešovská
univerzita v Prešove (Słowacja) 7 X 2015 – współorganizator
The 2nd International Conference on Philosophy and Canon Law “Man – Family – Society: in
the Modern World - on the 50th Anniversary of the Promulgation of the Conciliar
Constitution Gaudium et Spes”, University of Presov, Slovakia, October 6–7, 2015 –
organizator (z P. Dancák)
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The 1st Central European Young Canonists Forum, Palacký University, Olomouc, Czech
Republic, November 27, 2015 – organizator (z D. Němec)
*Konferencja krajowa: taka, w której udział wzięli przedstawiciele co najmniej 5 jednostek
naukowych
**Konferencja międzynarodowa: taka, w której co najmniej 1/3 czynnych uczestników
wygłaszających referaty reprezentowała zagraniczne ośrodki naukowe
9. Stypendia przyznane pracownikom Jednostki (nie dotyczy stypendiów przyznawanych
uczestnikom studiów doktoranckich, będących pracownikami UŚ)
Wykaz stypendystów:
imię i nazwisko prac. rodzaj stypendium
źródło finansowania okres
pobierania
stypendium

10. Nagrody za działalność naukową/zastosowania praktyczne (oprócz nagród JM
Rektora):
Imię
Nazwa
Instytucja
Charakter
Rodzaj działalności
i
nazwisko nagrody
przyznająca
nagrody:
uhonorowanej nagrodą
pracownika
nagrodę
I- Indywidualna (działalność
naukowa
lub
Z- Zespołowa
naukowo-badawcza, osiągnięcia
JN- dla jednostki naukowo-techniczne, osiągnięcia
naukowej
naukowe lub artystyczne, wybitny
dorobek naukowy lub artystyczny,
osiągnięcia będące podstawą
nadania
stopnia
doktora
habilitowanego,
wyróżniona
rozprawa
doktorska,
zastosowanie praktyczne wyników
badań naukowych lub prac
rozwojowych, inne)
Andrzej
Z okazji UŚ Katowice
Pastwa
Dnia
Z- Zespołowa
Edukacji
Narodowej
Józef Budniak

11. Członkostwo we władzach i pełnione przez pracowników jednostki funkcje
w zagranicznych lub międzynarodowych towarzystwach, organizacjach i instytucjach
naukowych lub artystycznych oraz komitetach redakcyjnych czasopism naukowych o zasięgu
międzynarodowym (w tym pełnienie funkcji redaktora naczelnego) oraz uczestnictwo
w ciałach eksperckich powołanych przez organy i instytucje państwowe
krajowe
i międzynarodowe:

Imię i nazwisko Nazwa

Pełnione funkcje
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Rok wyboru*

pracownika,
tytuł/stopień
Prof. UŚ dr hab.
Andrzej Pastwa

organizacji/czasopisma/grupy
eksperckiej
Ecumeny
and
Law Redaktor
(Wydawnictwo UŚ)
naczelny
Philosophy and Canon Law
(Wydawnictwo UŚ)
Redaktor
naczelny
Theologos (Presov, Słowacja)
– 2013
Dionysiana
Rumunia) – 2011

Członek
(Constanta, Naukowej

2013
Rady
2011

Członek
Rady
Annuarium Iuris Canonici Naukowej
2013
(Wydawnictwo UKSW) - 2013
Członek
Rady
Naukowej
serii: 2005
Prof. dr hab. Józef Wydawnictwo Uniwersytetu Redaktor
Studia i Materiały
Budniak
Śląskiego
Wydziału
Teologicznego
Uniwersytetu
Śląskiego
2012
Senat
Uniwersytetu
Senator
Śląskiego
Komisja ds. Stosunków
Polsko-Czeskich i Polsko- Członek
Słowackich PAN Oddz.
Katowice
Przewodniczący
Stowarzyszenie Teologów
Ekumenistów w Polsce

2002
2012

2015
Komisja
ds.
Dialogu członek
Kościoła
rzymsko
katolickiego z Kościołem
Ewangelicko-Augsburskim
w RP
Józef Budniak
Wydawnictwo Uniwersytetu
Redaktor serii:
2014
Śląskiego
Studia i Materiały
Wydziału
Teologicznego
Uniwersytetu
Śląskiego
Monika Gwóźdź, Teologia Młodych
Redaktor
2011
mgr lic. kan.
naczelny

13

Acta
theologica
religionistica

et

2012
Członek
naukowej

dr Grzegorz Wita
Studia misjologiczne
*jeżeli funkcja z wyboru

rady

sekretarz redakcji

2008

12. Udział pracowników jednostki w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich organach
(komisjach, radach, ciałach doradczych itp.), związanych tematycznie z obszarem współpracy
nauki z gospodarką – przykładowo: członkostwo w Radach Naukowych Parków NaukowoTechnologicznych, konsultant Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego,
członek Rady ds. CSR w Województwie Śląskim, udział w inicjatywach klastrowych (które
nie zostały wykazane w p. 11).
Imię
i
nazwisko Nazwa organizacji
Pełnione funkcje
pracownika
Józef Budniak
Komisja ds. Stosunków
członek
Polsko-Czeskich i PolskoSłowackich PAN oddział
Katowice
Andrzej Pastwa
Komisja ds. Stosunków
członek
Polsko-Czeskich i PolskoSłowackich PAN oddział
Katowice
13. Zgłoszone do ochrony: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe lub inne
przedmioty własności przemysłowej.
14. Uzyskane patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe, prawa
z rejestracji wzorów przemysłowych lub inne uzyskane prawa własności przemysłowej.
15. Promocja wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych lub innych
przedmiotów własności przemysłowej w formie:
 promocji na targach i wystawach krajowych i zagranicznych (wymienić),
 udziału w konkursach (wymienić),
 promocji na blogach, portalach, sieciach współpracy (wymienić).
16. Certyfikowane laboratoria i aparatura.
17. Wykaz najcenniejszej/unikatowej aparatury naukowo-badawczej Instytutu/Katedry
zakupionej w roku kalendarzowym 2015.
Nazwa urządzenia

Koszt w zł

Źródło finansowania

18. Najważniejsze osiągnięcia naukowe Jednostki
(zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27
października 2015r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej
jednostkom naukowym)
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19. Współpraca Jednostki z firmami, instytucjami samorządu terytorialnego, ośrodkami
innowacji, organizacjami pozarządowymi, izbami gospodarczymi, fundacjami itp.
prowadzenie szkoleń dla wyżej wymienionych jednostek
sporządzanie opinii o innowacyjności
odpłatne udostępnianie aparatury/laboratorium
staże naukowców w przedsiębiorstwach lub przedsiębiorców w jednostkach naukowych
inne (jakie?)
20. Kopie (skany) rozliczeń
realizowanych w 2015 roku.

indywidualnych

wszystkich

Osoba sporządzająca sprawozdanie, dane do kontaktu:

Podpis kierownika jednostki:
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zadań

badawczych

Katedra Teologii Biblijnej Starego i Nowego
Testamentu

Wydział
Teologiczny

Instytut

Katedra
Teologii Biblijnej
Starego i Nowego
Testamentu

Zakład

INDYWIDUALNE SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW
NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ W 2015 ROKU – POTENCJAŁ BADAWCZY
1. Nazwa zadania badawczego:
Rozwój soteriologii biblijnej (1S-1115-001-1-91-06)
2. Kierownik zadania:
dr hab. Artur Malina prof. UŚ
malina@naos.pl, tel. 32 356 90 56
(Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko, e-mail, tel. służbowy)
3. Osoby uczestniczące w realizacji zadania:
prof. dr hab. Antoni Reginek, dr hab. Józef Kozyra (do 31.08.2015), dr Maciej Basiuk, dr Beata
Urbanek, dr Dawid Ledwoń, mgr Monika Czarnuch (od 1.10.2015)
(Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
4. Sprawozdanie merytoryczne (max. 500 wyrazów):
a) cel badań: Celem zadania są wieloaspektowe badania teologii biblijnej Starego i Nowego
Testamentu (na bazie badań egzegetycznych). Na płaszczyźnie naukowej celem zadania jest
pogłębienie zrozumienia wybranych aspektów historycznego rozwoju teologii biblijnej Starego i
Nowego Testamentu, ze szczególnym uwzględnieniem stanowiącej jej zwornik soteriologii. Z
badaniami nad Biblią związane są pracę nad recepcją jej treści w muzyce kościelnej. Badania te
dotyczą wszechstronnego studium nad zasobem śpiewów kościelnych prezentujących tradycję
górnośląską w kancjonałach rękopiśmiennych i źródłach drukowanych w XIX i XX wieku. Ten cykl
badań wkomponowuje się w studia historycznego dokumentowania polskich pieśni kościelnych w
ogólności. Kolejny projekt badawczy obejmuje dokonania w dziedzinie muzyki kościelnej na
Górnym Śląsku w XX wieku, m.in. w zakresie amatorskiego ruchu muzycznego, ze szczególnym
podkreśleniem roli chórów.
b) opis zrealizowanych prac: Teksty wybierane do badań pod kątem związku z tym zakresem teologii
biblijnej stanowią przedmiot analiz diachronicznych i synchronicznych, ukierunkowanych zarówno
na odkrycie ich znaczenia w określonym momencie historycznym i kontekście społecznym, jak i na
zdeterminowanie ich funkcji świadectwa objawienia Bożego.
c) opis najważniejszych osiągnięć: Projekt łączy realizowane przed 2012 rokiem odrębnie projekty
badawcze: Paterologia biblijna oraz Chrystologia Nowego Testamentu. Pierwszy z nich realizowany
jest już od 2008 roku we współpracy z egzegetami Gruppo Internazionale di Studio Esegetico sui
Vangeli (GISEV). W pierwszej fazie składał się z czterech etapów zmierzających do syntetycznych
opracowań tematów: obraz Boga Ojca w Ewangeliach synoptycznych i Dziejach Apostolskich (lata
2008-2010) oraz w czwartej Ewangelii (rok 2011). W ramach seminarium doktorskiego – od roku
akademickiego 2010-2011 – dominowały szczegółowe studia nad wypowiedziami Jezusa o Bogu
jako swoim Ojcu oraz o Bogu jako Ojcu ludzi. Na zakończenie każdego z czterech etapu pierwszej
fazy GISEV przedstawiono rezultaty w ramach dwudniowego sympozjum. W drugiej fazie
realizowany jest cykl konferencji poświęcony antropologii czterech Ewangelii. Kierownik projektu
przedstawił pięć wykładów monograficznych na studiach doktoranckich (rok akademicki 2010-11,
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2011-12, 2012-13, 2013-14) odpowiadające pracom GISEV; w latach 2010-2011 dwa artykuły
opublikowanej w recenzowanych seriach wydawniczych i periodycznych, w roku 2012 jeden artykuł
z antropologii biblijnej opublikowany w języku włoskim, w roku 2013 dwa artykuły opublikowane
w czasopiśmie z listy ERIH oraz naukowy komentarz egzegetyczny do pierwszej części Ewangelii
Marka. Przygotował także przekład Ewangelii Marka razem ze wstępem dla komentarza o
charakterze pastoralnym oraz naukowy komentarz egzegetyczny. Pierwsza z tych monografii ma
ukazać się do końca kwietnia 2016 roku, natomiast druga do jego końca. W ramach realizacji
projektu jego uczestnicy brali czynny udział w krajowych konferencjach, wygłaszając referaty i
komunikaty oraz przedstawiając do publikacji treści wystąpień.
d) wykorzystanie uzyskanych wyników: Badania mają prowadzić do upowszechniania ich wyników
także w postaci praktycznych wprowadzeń w znaczenie teologii biblijnej dostępnych dla
przedstawicieli innych dyscyplin teologicznych, dla których Biblia jest fundamentalnym źródłem.
5. Sprawozdanie finansowe z uzasadnieniem wydatków:
a) środki przyznane ogółem: 11431,52 PLN = 10786,36 PLN (środki do wykorzystania z dotacji 2015)
+ 645,16 PLN (pozostałość środków z roku 2014)
b) koszty poniesione ogółem: 11277,22 PLN
c) szczegółowy kosztorys wynikowy:
A) Aparatura badawcza (wyszczególnienie):
lp.

nazwa urządzenia

koszt w zł.

uzasadnienie

Brak
Koszt aparatury razem: 00,00 PLN
B) Materiały eksploatacyjne (biurowe, odczynniki, programy komputerowe, itp.):
rodzaj materiałów

koszt w zł

Brak
Koszt materiałów eksploatacyjnych razem: 00,00 PLN
C) Koszty podróży i uczestnictwa w konferencjach:
1. Delegacje krajowe razem:
miejsce
Lublin, 23-25.03.2015
Ostrów Wielkopolski, 2628.05.2015 r.
Warszawa, 30.05.2015
Toruń, 22-24.09.2015

Toruń, 22-24.09.2015
Toruń, 22-26.09.2015

koszt w zł
uzasadnienie
384,01 Udział pracownika KTBSiNT Urbanek Beata w
konferencji naukowej: Wiosenne Dni Biblijne KUL
585,00 Udział pracownika Wydziału Teologicznego UŚ Bartlik
Ludmiła w 2. Międzynarodowej Konferencji Biblijnej:
„Biblia i jej interpretacja w komentarzach”
113,00 Udział w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Biblistów
Polskich
434,71 Udział pracownika Wydziału Teologicznego UŚ Bartlik
Ludmiła w 53. Ogólnopolskim Sympozjum Biblistów
Polskich
449,42 Udział pracownika KTBSiNT Basiuk Maciej w 53.
Ogólnopolskim Sympozjum Biblistów Polskich
854,00 Udział pracownika KTBSiNT Malina Artur w 53.
Ogólnopolskim Sympozjum Biblistów Polskich
2

Legnica, 22-24.09.2015
Lublin, 20-21.10.2015
Warszawa, 24.11.2015

razem

335,49 Udział pracownika KTBSiNT Reginek Antoni w zjeździe
Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych
490,50 Udział pracownika KTBSiNT Malina Artur w konferencji
naukowej: Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne KUL
174,00 Udział pracownika KTBSiNT Malina Artur w konferencji
naukowej: Ewangelia wg św. Marka. Geneza –
interpretacja – aktualizacja, WT UKSW
3820,13

2. Podróże zagraniczne:
miejsce
Rzym (Włochy), 16.01-9.02.2015

Rzym (Włochy), 10-19.06.2015
Rzym (Włochy),
27.11-22.12.2015
razem

koszt w zł
uzasadnienie
3664,17 Kwerenda w bibliotece Pontificio Istituto Biblico
dokonana przez Malina Artur, udział w GISEV i w
Seminario Aggiornamento Biblico Matteo-Marco 2015
1140,85 Kwerenda w bibliotece Pontificio Istituto Biblico
dokonana przez Malina Artur
2652,07 Kwerenda w bibliotece Pontificio Istituto Biblico
dokonana przez Malina Artur
7457,09

Koszt podróży służbowych razem: 11277,22 PLN
D) Wynagrodzenia:
Imię i nazwisko

wysokość
wynagrodzenia
w zł

uzasadnienie

Brak
Koszt wynagrodzeń razem: 00,00 PLN
E) Pozostałe koszty (np. wydawnictwa) :
koszt w zł
wyszczególnienie

uzasadnienie

Brak
Pozostałe koszty razem: 00,00 PLN
F) Razem koszty zadania(poz. A+B+C+D+E) : 11277,22 PLN
6. Charakter realizowanego zadania: inicjalny, kontynuowany, zakończony
(zbędne skreślić)

7. Realizowane zadanie przyczyniło się do awansu naukowego:
a) uzyskane stopnie/tytuł:
dr Dawid Ledwoń: uchwała Rady Wydziału w dniu 21.12.2015 r.
b) wszczęcie przewodu/postępowania:
brak
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8. Wyniki prac badawczych zadania:
A) Publikacje:
a) Wykaz publikacji w czasopismach naukowych opublikowanych:
 W czasopismach naukowych wymienionych w części A wykazu MNiSW:
Brak
 W czasopismach naukowych wymienionych w części B wykazu MNiSW:
Reginek Antoni, Utrwalone dziedzictwo – pieśni religijne w twórczości Władysława z Gielniowa,
Franciszka Karpińskiego i Kazimierza Brodzińskiego, Pro Musica Sacra 13 (2015), s. 175–198, język
polski, ISSN 2083-4039 [punkty: 5]
 W czasopismach naukowych wymienionych w części C wykazu MNiSW:
Brak
 Recenzowane publikacje w czasopismach zagranicznych innych niż wymienione powyżej:
Brak
 Publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w
uznanej bazie publikacji o zasięgu międzynarodowym (proszę podać nazwę bazy……………)
Brak
b) Wykaz monografii naukowych opublikowanych:
Brak
c) Wykaz rozdziałów w monografiach naukowych opublikowanych:
Basiuk Maciej, Nierozerwalność małżeństwa w Starym Testamencie, w: Gloriam praecedit humilitas (Prz
15,33). Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Antoniego Troniny w 70. Rocznicę urodzin, red. M.
Szmajdziński, 2015, Częstochowa, Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne „Regina Poloniae”, s.
119-130, język polski, ISBN 978-83-65209-12-2.
Kozyra Józef, Szatan pokonany w świetle Rdz 3,15 i Ap 12, w: „To urzeczywistniajcie w Kościele, co w
Chrystusie Jezusie” (Flp 2,5). Księga Pamiątkowa dla ks. prof. Jana Flisa w 70. rocznicę urodzin, red. P.
Goniszewski, C. Korzec, Szczecin 2015, s. 339-362, język polski, ISBN 978-83-7867-303-3
Kozyra Józef, Formy lingwistyczne wyrażające doświadczenie mistyczne św. Pawła pod Damaszkiem, w:
Słowo, doświadczenie, tajemnica, red. J. Kempa, M. Giglok, Katowice 2015, s. 321-333, język polski,
ISBN 978-83-8012-511-7
Malina Artur, Formy wypowiedzi o odpuszczeniu grzechów. Co się zmieniło między tekstami Starego a
Nowego Przymierza?, w: Głoszenie odpuszczenia grzechów w imię Jezusa (Łk 24,47), red. K. Mielcarek,
Lublin 2015, s. 85-98, język polski, ISBN 978-83-8061-039-2.
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Malina Artur, Chrystus uzdrawiający w Ewangelii według św. Marka, w: W Jego ranach nasze zdrowie.
Teologia sakramentów uzdrowienia, red. K. Porosło, Kraków 2015, s. 3-26, język polski, ISBN 978-837354-578-6.
Malina Artur, Dlaczego nie tylko nowy Mojżesz? Jezus na Górze Przemienienia według Mateusza, w:
Studia nad Ewangelią według św. Mateusza. Nowy Testament: geneza – interpretacja – aktualizacja, red. J.
Kręcidło, W. Linke, Warszawa - Ząbki 2015, s. 125-142, język polski, ISBN 978-83-7031-992-2.
Reginek Antoni, Zbiory muzyczne ks. Emiliana Schindlera – cenne źródła w badaniach nad dokumentacją
polskich śpiewów kościelnych, w: „Cantare amantis est”. Wieloautorska monografia naukowa z okazji 80.
urodzin ks. prof. dr. hab. Ireneusza Pawlaka, red. W. Hudek, P. Wiśniewski, Lublin 2015, Wyd. Polihymnia
Sp. z o.o., , s. 585–602, język polski, ISBN 978-83-7847-253-7.
Urbanek Beata, Głos Jezusa w Apokalipsie, w: Gloriam praecedit humilitas (Prz 15,33). Księga pamiątkowa
dla Księdza Profesora Antoniego Troniny w 70. rocznicę urodzin, red. M. Szmajdziński, 2015 Częstochowa,
Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne "Regina Poloniae", s. 791-802, język polski, ISBN 978-8365209-12-2.

d) inne publikacje nie ujęte wyżej, opis wg wzoru j.w.
Reginek Antoni, [współred.] Kalendarz liturgiczny Archidiecezji Katowickiej 2016, rok C, cykl II,
Katowice 2015, Wyd. Kuria Metropolitalna w Katowicach, ss. 299, ISBN 978-83-7593-282-9.

B) przedmioty własności przemysłowej, w tym zwłaszcza wynalazki, wzory użytkowe, wzory
przemysłowe, ich ochrona prawna i ich wdrożenia (wyszczególnić):
Brak
C) Udział w konferencjach naukowych /prezentacja prac na konferencjach wg wzoru:
Nazwa/ miejsce/ termin konferencji
Tytuł/ forma/ prezentacji
Czarnuch Monika, II Międzynarodowa Konferencja Biblijna: „Biblia i jej interpretacja w komentarzach”,
Ostrów Wielkopolski, 27-28 maja 2015 r., referat: Znaczenie pierwszego komentarza greckiego do
Ewangelii Marka dla krytyki tekstu.
Ledwoń Dawid, Wszyscy potrzebujemy pojednania – w 50 rocznicę orędzia biskupów polskich do
biskupów niemieckich, 22 października 2015r., Chorzów, referat: „Przez wielką cierpliwość” (2 Kor 6,4) –
rzecz o poszukiwaniu i budowaniu autorytetów.
Malina Artur, 24 stycznia 2015 r. w Rzymie – w międzynarodowej konferencji naukowej organizowanej
przez Katedrę Teologii Biblijnej Starego i Nowego Testamentu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach oraz Gruppo Internazionale di Studio Esegetico sui Vangeli w dniach 23-25
stycznia 2015 r.: Antropologia nel Vangelo di Luca – ze zgłoszonym referatem: Tratti umani dei chiamati e
inviati da Gesù. Lc 10,1-16 e il suo contesto.
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Malina Artur, 7 marca 2015 r. w Tarnowie – w sesji organizowanej przez Wyższe Seminarium Duchowne w
Tarnowie: Trójgłos nt. Septuaginty – z zamówionym referatem: Dlaczego Nowy Testament nie mógłby
powstać bez Septuaginty?.
Malina Artur, 25 września 2015 r. w Toruniu – w konferencji organizowanej w ramach CVI Walnego
Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Filologicznego: List grecki i łaciński poprzez wieki – ze zgłoszonym
referatem: Pros Hebraious – jak list ocalił homilię?.
Malina Artur, 21 października 2015 r. w Lublinie – w XI. Międzynarodowych Jesiennych Dniach
Biblijnych organizowanych przez Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Pawła II w dniach 20-21 października 2015 r.: Bóg objawiający się w swoim Słowie. Prawda Pisma
Świętego – ze zgłoszonym referatem: Prawda w Ewangeliach. Znaczenie jej narracyjności dla wiary i
moralności.
Malina Artur, 24 listopada 2015 r. w Warszawie – w konferencji naukowej organizowanej przez Instytut
Nauk Biblijnych Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie:
„Po sześciu dniach […] na wysoką górę” (Mk 9,2). Rola oznaczeń czasu i miejsca w Ewangelii św. Marka.
Reginek Antoni, Zjazd duchowieństwa Czech i Moraw. Przygotowanie do Krajowego Kongresu
Eucharystycznego, Velehrad 3.03.2015 r., 2 wykłady: „O godności i misji kapłańskiej” i „Eucharystia
źródłem i szczytem kapłańskiego posłannictwa”.
Reginek Antoni, Panel dyskusyjny pt. „Katowice to jednak muzykalne miasto” z okazji 150-lecia Katowic,
105-lecia działalności Śląskich Kół Śpiewaczych i 90-lecia Diecezji Katowickiej, Katowice, Biblioteka
Śląska, 18.04.2015 r. Referat pt.. „Rola duchownych w kształtowaniu życia muzycznego w Katowicach”.
Reginek Antoni, II Kongres Muzyki Liturgicznej Archidiecezji Katowickiej. Sesja Naukowa. Katowice,
Wydział Teologiczny UŚ i Akademia Muzyczna im. Szymanowskiego, 13–14.11.2015 r. Referat pt.
„Posłannictwo dziejowe chórów na Górnym Śląsku”.
Urbanek Beata, Wiosenne Dni Biblijne zorganizowane przez Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II: „Niewiastę dzielną kto znajdzie?” (Prz 31,10), referat: Rola kobiet
w historii zbawienia, 24.03.2015 Maria z Betanii (Łk 10,38-42; J 11,1-12,8).

D) osiągnięcia artystyczne (wyszczególnić):
Brak

9. Określenie potencjału komercjalizacyjnego.
Proszę określić, czy jest możliwa komercjalizacja wyników badań powstałych w projekcie (np. po analizie wyników badań
zdecydowano o przygotowaniu zgłoszenia patentowego; stworzono prototyp wynalazku, którego dopracowanie może
zainteresować potencjalnego kupca/licencjobiorcy; wyniki badań mogą zostać skomercjalizowane, wymagają jednak
dodatkowych badań i nakładów finansowych; wyniki badań są wysoko innowacyjne i mogą zainteresować partnerów
biznesowych).
Proszę podać dziedziny gospodarki, w których można zastosować wyniki badań.
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Brak
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10.Uwagi:
.........................................................
podpis kierownika zadania
11. Uwagi Komisji Wydziałowej:

Komisja Wydziałowa

12. Uwagi Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych, Twórczości Artystycznej i Współpracy
z Gospodarką:
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Wydział
Teologiczny

Instytut

Katedra
Teologii Biblijnej
Starego i Nowego
Testamentu

Zakład

INDYWIDUALNE SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ
STATUTOWĄ PRZYZNANĄ NA 2015 ROK – dotacja dla MŁODYCH NAUKOWCÓW
1. Tytuł zadania badawczego: Komentarze do Ewangelii Marka przed wiekiem XIX
2. Kierownik zadania (doktorant, pracownik)*
mgr lic. kan. Monika Czarnuch, monika.czarnuch@us.edu.pl
(stopień, imię i nazwisko, e-mail, tel. służbowy)
*niepotrzebne skreślić

3. Osoby uczestniczące w zadaniu: nie dotyczy
4. Sprawozdanie merytoryczne (max. 500 wyrazów):
a) cel badań: Przedmiotem badań jest Wyjaśnienie do Ewangelii Marka autorstwa Teofylakta
z Ochrydy. Tekst Teofylakta jest dostępny w jedynym pełnym wydaniu pism egzegetycznych
biskupa Ochrydy: Teofylakt, Hermeneia eis to kata Markon Euangelion, Athenai 1990, s. 487-682
(Patrologia Graeca 123). Najnowsze tłumaczenie nowożytne (The Explanation of the Holy Gospel
According to Mark by Blessed Theophylact, Archbishop of Ochrid and Bulgaria, red. C. Stade,
House Springs 2008) zawiera zbyt dużo nieścisłości i niekonsekwencji, aby mogło stanowić
podstawę naukowego opracowania. Celem tego projektu jest opracowanie i publikacja tłumaczenia
Wyjaśnienia do Ewangelii Marka.
b) opis zrealizowanych prac: Przeprowadzono kwerendę w bibliotece Papieskiego Instytutu
Biblijnego w Rzymie, w celu zbadania możliwych komentarzy, pod wpływem których pozostawał
Teofylakt. Udział w konferencjach krajowych stanowił możliwość zaprezentowania wyników badań.
5. Sprawozdanie finansowe z uzasadnieniem wydatków:
a) środki przyznane ogółem:
b) koszty poniesione ogółem:
c) szczegółowy kosztorys:
A)
B)
C)
1.

6 200,00 zł
6 158,83 zł

Aparatura badawcza (wyszczególnienie): nie dotyczy
Materiały eksploatacyjne (biurowe, odczynniki, programy komputerowe, itp.): nie dotyczy
Koszty podróży i uczestnictwa w konferencjach:
Delegacje krajowe razem: 1 653,00 zł
w tym:
585,00 zł (Ostrów Wielkopolski)
894,00 zł (Toruń)
174,00 zł (Warszawa)

2. Podróże zagraniczne:
miejsce
Włochy, Rzym,
Papieski Instytut Biblijny

koszt w zł
4 505,83 zł

uzasadnienie
Kwerenda biblioteczna. Literatura znacząca dla przedmiotu
badań jest niedostępna w macierzystym ośrodku.

Koszt podróży służbowych razem: 6 158,83 zł
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D)
E)
F)
G)

Wynagrodzenia: nie dotyczy
Stypendium (z dotacji): nie dotyczy
Pozostałe koszty (np. wydawnictwa): nie dotyczy
Razem koszty zadania (poz. A+B+C+D+E): 6 158,83 zł

6. Charakter realizowanego zadania: inicjalny, kontynuowany, zakończony
(zbędne skreślić)

7. Realizowane zadanie przyczyniło się do awansu naukowego: nie dotyczy
8. Wyniki prac badawczych zadania:
A) Publikacje:
a) Wykaz publikacji w czasopismach naukowych opublikowanych,
 W czasopismach naukowych wymienionych w części A wykazu MNiSW:
 W czasopismach naukowych wymienionych w części B wykazu MNiSW:
 W czasopismach naukowych wymienionych w części C wykazu MNiSW:
 Recenzowane publikacje w czasopismach zagranicznych innych niż wymienione powyżej:
 Publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych uwzględnionych
w uznanej bazie publikacji o zasięgu międzynarodowym
b) Wykaz monografii naukowych opublikowanych,
c) Wykaz rozdziałów w monografiach naukowych opublikowanych,
d) inne publikacje nie ujęte wyżej, opis wg wzoru j.w.
B) przedmioty własności przemysłowej, w tym zwłaszcza wynalazki, wzory użytkowe, wzory
przemysłowe, ich ochrona prawna i ich wdrożenia (wyszczególnić): nie dotyczy
C) Udział w konferencjach naukowych /prezentacja prac na konferencjach:
 II Międzynarodowa Konferencja Biblijna: „Biblia i jej interpretacja w komentarzach”, Ostrów
Wielkopolski, 27-28 maja 2015 r., referat: Znaczenie pierwszego komentarza greckiego do
Ewangelii Marka dla krytyki tekstu.
 Międzynarodowa konferencja naukowa: „Antropologia nel Vangelo di Luca”, Rzym, 23-25 stycznia
2015 r.
 Seminario di aggiornamento per studiosi e docenti di S. Scrittura: “I Vangeli Sinottici: Marco e
Matteo”, Rzym, 26-30 stycznia 2015 r.
 53. Sympozjum Biblistów Polskich, Toruń, 22-24 września 2015 r.
 Konferencja Polskiego Towarzystwa Filologicznego: „List grecki i łaciński poprzez wieki”, Toruń,
24-26 września 2015 r.
 Konferencja „Ewangelia wg św. Marka. Geneza – Interpretacja – Aktualizacja”, Warszawa, 24
listopada 2015 r.
D) osiągnięcia artystyczne (wyszczególnić): nie dotyczy
9. Określenie potencjału komercjalizacyjnego.
Proszę określić, czy jest możliwa komercjalizacja wyników badań powstałych w projekcie (np. po analizie wyników badań
zdecydowano o przygotowaniu zgłoszenia patentowego; stworzono prototyp wynalazku, którego dopracowanie może
zainteresować potencjalnego kupca/licencjobiorcy; wyniki badań mogą zostać skomercjalizowane, wymagają jednak
dodatkowych badań i nakładów finansowych; wyniki badań są wysoko innowacyjne i mogą zainteresować partnerów
biznesowych).
Proszę podać dziedziny gospodarki, w których można zastosować wyniki badań.
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10.Uwagi:
.........................................................
podpis kierownika zadania
11. Uwagi Komisji Wydziałowej:
Komisja Wydziałowa
12. Uwagi Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych, Twórczości Artystycznej i Współpracy
z Gospodarką:
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Wydział
Teologiczny

Instytut

Katedra
Teologii Biblijnej
Starego i Nowego
Testamentu

Zakład

INDYWIDUALNE SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ
STATUTOWĄ W 2014 ROKU – dotacja dla MŁODYCH NAUKOWCÓW
1. Tytuł zadania badawczego: Powtórzenia w greckim przekładzie Pieśni nad Pieśniami
2. Kierownik zadania (doktorant, pracownik)*
Mgr lic. kan. Anna Korzyńska, annakorzynska1986@gmail.com, tel. 601735301
(stopień, imię i nazwisko, e-mail, tel. służbowy)
*niepotrzebne skreślić

3. Osoby uczestniczące w zadaniu:
Ks. dr hab. Artur Malina prof. UŚ (promotor), ks. dr Maciej Basiuk (promotor pomocniczy)
(stopień, imię i nazwisko, charakter udziału)

4. Sprawozdanie merytoryczne (max. 500 wyrazów):
a) cel badań: Praca badawcza dotyczy analizy językowej i stylistycznej powtórzeń w greckim przekładzie Pieśni nad
Pieśniami z Septuaginty. Jej celem jest wyodrębnienie i opis powtórzeń: gramatycznych, syntaktycznych i leksykalnych
oraz uzasadnienie ich wpływu na teologię greckiego tłumaczenia.
b) opis zrealizowanych prac: W roku akademickim 2014/15 przyznaną w ramach konkursu kwotę przeznaczono na
kwerendę biblioteczną w Rzymie. Pobyt w bibliotece Biblicum pozwolił na ukończenie pierwszego rozdziału pracy
doktorskiej i zgromadzenie literatury przedmiotu przydatnej w pisaniu kolejnych części pracy.

5. Sprawozdanie finansowe z uzasadnieniem wydatków:
a) środki przyznane ogółem: 2100 zł
b) koszty poniesione ogółem: 2011,44 zł
c) szczegółowy kosztorys:
A) Aparatura badawcza (wyszczególnienie):
lp.

nazwa urządzenia

koszt w zł.

uzasadnienie

Koszt aparatury razem:
B) Materiały eksploatacyjne (biurowe, odczynniki, programy komputerowe, itp.):
rodzaj materiałów

koszt w zł

Koszt materiałów eksploatacyjnych razem:
C) Koszty podróży i uczestnictwa w konferencjach:
1. Delegacje krajowe razem:
2. Podróże zagraniczne: 11.07.15 – 19.07.15
miejsce
Rzym

koszt w zł

uzasadnienie
Kwerenda biblioteczna

2011,44
1

Koszt podróży służbowych razem: 2011,44 zł
D) Wynagrodzenia:
Imię i nazwisko

wysokość
wynagrodzenia w zł

uzasadnienie

Koszt wynagrodzeń razem:
E): Stypendium (z dotacji):
Imię i nazwisko

Wysokość
stypendium w zł

Koszt stypendiów razem:
F) Pozostałe koszty (np. wydawnictwa) :
wyszczególnienie

koszt w zł

uzasadnienie

Pozostałe koszty razem:
G) Razem koszty zadania(poz. A+B+C+D+E) : 2011,44 zł
6. Charakter realizowanego zadania: inicjalny, kontynuowany, zakończony
(zbędne skreślić)

7. Realizowane zadanie przyczyniło się do awansu naukowego:
a) uzyskane stopnie:
1.
(imię i nazwisko, stopień, data uzyskania, miejsce)

2.
b) wszczęcie przewodu/postępowania:
1. Anna Domagała, 29.10.2013 r., Wydział Teologiczny UŚ w Katowicach
(imię i nazwisko, data i miejsce wszczęcia przewodu/postępowania)

8. Wyniki prac badawczych zadania:
A) Publikacje:
a)Wykaz publikacji w czasopismach naukowych opublikowanych, opis wg wzoru:
Autor/ -rzy:
Tytuł publikacji:
Tytuł czasopisma:
Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.)
Numer (np. nr/no./z./iss.)
Rok wydania:
Zajęte strony:
Język publikacji:
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 W czasopismach posiadających współczynnik wpływu Impact Factor, znajdujących się w bazie
Journal Citation Reports (część A wykazu MNiSW):
 W czasopismach nieposiadających IF (część B wykazu MNiSW):
 W czasopismach znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (część C
wykazu MNiSW):
 W publikacjach w czasopismach zagranicznych innych niż wymienione powyżej:
 W publikacjach w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w
Web of Science:
b)Wykaz publikacji w czasopismach naukowych przyjętych do druku, opis wg wzoru j.w.:
 W czasopismach posiadających współczynnik wpływu Impact Factor, znajdujących się w bazie
Journal Citation Reports (część A wykazu MNiSW):
 W czasopismach nieposiadających IF (część B wykazu MNiSW):
 W czasopismach znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (część C
wykazu MNiSW):
 W publikacjach w czasopismach zagranicznych innych niż wymienione powyżej:
 W publikacjach w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w
Web of Science:
c) Wykaz monografii naukowych opublikowanych, opis wg wzoru:
Tytuł :
Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy:
Rok wydania:
Miejsce wydania:
Wydawnictwo:
Liczba stron:
Język publikacji:
ISBN:
d) Wykaz monografii naukowych przyjętych do druku, opis wg wzoru j.w.:
e) Wykaz rozdziałów w monografiach naukowych opublikowanych, opis wg wzoru:
Autor/ -rzy:
Tytuł rozdziału:
Tytuł całości (książki):
Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy całości (książki):
Rok wydania:
Miejsce wydania:
Wydawnictwo:
Zajęte strony:
Język publikacji:
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ISBN całości:
f) Wykaz rozdziałów w monografiach naukowych przyjętych do druku, opis wg wzoru j.w.:
g) inne publikacje nie ujęte wyżej, opis wg wzoru j.w.
B) przedmioty własności przemysłowej, w tym zwłaszcza wynalazki, wzory użytkowe, wzory
przemysłowe, ich ochrona prawna i ich wdrożenia (wyszczególnić):
C) Udział w konferencjach naukowych/ prezentacja prac na konferencjach, wg wzoru:
Nazwa/ miejsce/ termin konferencji
Tytuł/ forma prezentacji
D) osiągnięcia artystyczne (wyszczególnić):

9. Określenie potencjału komercjalizacyjnego.
Proszę określić, czy jest możliwa komercjalizacja wyników badań powstałych w projekcie (np. po analizie wyników badań
zdecydowano o przygotowaniu zgłoszenia patentowego; stworzono prototyp wynalazku, którego dopracowanie może
zainteresować potencjalnego kupca/licencjobiorcy; wyniki badań mogą zostać skomercjalizowane, wymagają jednak
dodatkowych badań i nakładów finansowych; wyniki badań są wysoko innowacyjne i mogą zainteresować partnerów
biznesowych).
Proszę podać dziedziny gospodarki, w których można zastosować wyniki badań.

10.Uwagi:
podpis kierownika zadania
11. Uwagi Komisji Wydziałowej:
Komisja Wydziałowa
12. Uwagi Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych, Twórczości Artystycznej i Współpracy
z Gospodarką:
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Część II
SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
WYDZIAŁU (INSTYTUTÓW, KATEDR, ZAKŁADÓW)
Nazwa Zakładu: Katedra Teologii Biblijnej Starego i Nowego Testamentu
1. Kierownik: dr hab. Artur Malina prof. UŚ
2. Główne dyscypliny/specjalności badawcze (nie należy podawać zadań badawczych):
Lp.

Nazwa dyscypliny
badawczej

Nazwa specjalności bad.
(w ramach dyscypliny)

Skład zespołu badawczego
(imię i nazwisko pracownika)

1.

Teologia

Soteriologia biblijna

2.

Teologia

Muzyka kościelna

dr hab. Artur Malina prof. UŚ),
dr hab. Józef Kozyra (do
31.08.2015), dr Maciej Basiuk,
dr Beata Urbanek, dr Dawid
Ledwoń, mgr Monika Czarnuch
(od 1.10.2015); mgr Anna
Korzyńska (doktorant, MN)
prof. dr hab. Antoni Reginek

3. Uzyskane w roku kalendarzowym 2015 stopnie i tytuły naukowe:
Lp

Imię i nazwisko
pracownika

Tytuł/
stopień

Data uzyskania Dziedzina,
dyscyplina

Dawid Ledwoń:
uchwała Rady
Wydziału w dniu

doktor

21.12.2015 r.

teologia

Jednostka przeprowadzająca
przewód/postępowania

Wydział Teologiczny
Uniwersytetu Śląskiego w
Katowicach

4. Finansowanie badań:
Rodzaj badań

Liczba
realizo
wanych
zadań

Działalność
statutowa
–
„potencjał
badawczy” (pozostałość dotacji z 2014 r.) *
Działalność
statutowa
–
„potencjał
badawczy” (dotacja na 2015 r.) *
Działalność statutowa – „młodzi naukowcy”
(pozostałość dotacji z 2014 r.) *
Działalność statutowa – „młodzi naukowcy”
(dotacja na 2015 r.) *

1

645,16 PLN

645,09 PLN

1

10786,36 PLN

10632,13 PLN

2

Monika Czarnuch (MC) 6200,
Anna Korzyńska (AK) 2100,00

MC: 6158,83
AK: 2011,44

razem: 8300,00

razem: 8170,27

Działalność statutowa – dotacja na
utrzymanie
specjalnego
urządzenia
badawczego *
Inwestycje (granty) aparaturowe
Inwestycje (granty) budowlane

1

Środki przyznane na
2015 r.

Poniesione koszty w
zł. w 2015 r.*

Programy MNiSW
Projekty NCBiR
Projekty NCN
Projekty badawcze inne -krajowe
Projekty zagraniczne/unijne
Projekty strukturalne
Udział w projektach badawczych w innych
ośrodkach krajowych
Udział w projektach badawczych w
ośrodkach zagranicznych
Prace zlecone przez jednostki zewnętrzne
RAZEM:

1

27390 PLN

27390 PLN

47121,52 PLN

46837,49 PLN

* proszę podać kwoty netto (bez kosztów pośrednich)

5. Wykaz tematów realizowanych w zakresie:
a) działalności statutowej – „potencjału badawczego”
Kierownik
nazwa zadania
dr hab. Artur Malina prof. UŚ Rozwój soteriologii biblijnej (1S-1115-001-1-91-06)
b) działalności statutowej – dotacji dla „młodych naukowców”
Kierownik
nazwa zadania
Monika Czarnuch
Komentarze do Ewangelii Marka przed wiekiem XIX
Anna Korzyńska
Powtórzenia w greckim przekładzie Pieśni nad Pieśniami
c) projekty badawcze w ramach programów MNiSW
Brak
d) projekty badawcze NCBiR
Brak
e) projekty badawcze NCN
Nr grantu:
UMO-2014/13/N/HS1/02054
Kierownik:
Monika Czarnuch
Zespół
Artur Malina (promotor)
Temat:
Tekst i znaczenie Ewangelii Marka w jej pierwszym greckim komentarzu.
Studium „Wyjaśnienia do Ewangelii Marka” Teofylakta z Ochrydy
Nazwa konkursu:
Preludium
Czas realizacji:
2015-2016 (24 miesiące)
Przyznana kwota:
62 517 PLN
w tym na rok 2015: 27390 PLN
f) projekty badawcze inne – krajowe
Brak
g) projekty badawcze unijne/zagraniczne/strukturalne
Brak
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h) udział w projektach badawczych w innych ośrodkach naukowych krajowych/zagranicznych
Brak
i) udział w sieci naukowej/ naukowo-przemysłowej –krajowej/międzynarodowej
Brak
j) badawcza praca zlecona przez inne jednostki
Brak
6A. Publikacje w roku kalendarzowym 2015, w których podano Uniwersytet Śląski jako
miejsce afiliacji przynajmniej jednego z autorów
Liczba publikacji
Monografii naukowych
Rozdziałów w
monografiach
naukowych
W czasopismach
naukowych
RAZEM:

Opublikowanych
Krajowych
0

Zagranicznych
0

8

0

1

0

9

0

a) Wykaz publikacji w czasopismach naukowych opublikowanych:
(opis wg wzoru: Autor/ -rzy, Tytuł publikacji, Tytuł czasopisma, Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.)
Numer (np. nr/no./z./iss.) Rok wydania, Zajęte strony, Język publikacji):
 W czasopismach posiadających współczynnik wpływu Impact Factor, znajdujących się w
bazie Journal Citation Reports (część A wykazu MNiSW):
Brak
 W czasopismach nieposiadających IF (część B wykazu MNiSW):
Reginek Antoni, Utrwalone dziedzictwo – pieśni religijne w twórczości Władysława z
Gielniowa, Franciszka Karpińskiego i Kazimierza Brodzińskiego, Pro Musica Sacra 13 (2015), s.
175–198, język polski, ISSN 2083-4039 [punkty: 5]
 W czasopismach znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities
(część C wykazu MNiSW):
Brak
 W czasopismach recenzowanych innych niż wymienione powyżej:
Brak
 W publikacjach w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych
uwzględnionych w Web of Science:
3

Brak
b) Wykaz monografii naukowych opublikowanych:
Brak
c) Wykaz rozdziałów w monografiach naukowych opublikowanych:
Basiuk Maciej, Nierozerwalność małżeństwa w Starym Testamencie, w: Gloriam praecedit
humilitas (Prz 15,33). Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Antoniego Troniny w 70.
Rocznicę urodzin, red. M. Szmajdziński, 2015, Częstochowa, Częstochowskie Wydawnictwo
Archidiecezjalne „Regina Poloniae”, s. 119-130, język polski, ISBN 978-83-65209-12-2.
[punkty: 4]
Kozyra Józef, Szatan pokonany w świetle Rdz 3,15 i Ap 12, w: „To urzeczywistniajcie w
Kościele, co w Chrystusie Jezusie” (Flp 2,5). Księga Pamiątkowa dla ks. prof. Jana Flisa w 70.
rocznicę urodzin, red. P. Goniszewski, C. Korzec, Szczecin 2015, s. 339-362, język polski, ISBN
978-83-7867-303-3
[punkty: 4]
Kozyra Józef, Formy lingwistyczne wyrażające doświadczenie mistyczne św. Pawła pod
Damaszkiem, w: Słowo, doświadczenie, tajemnica, red. J. Kempa, M. Giglok, Katowice 2015,
s. 321-333, język polski, ISBN 978-83-8012-511-7
[punkty: 4]
Malina Artur, Formy wypowiedzi o odpuszczeniu grzechów. Co się zmieniło między tekstami
Starego a Nowego Przymierza?, w: Głoszenie odpuszczenia grzechów w imię Jezusa (Łk 24,47),
red. K. Mielcarek, Lublin 2015, s. 85-98, język polski, ISBN 978-83-8061-039-2.
[punkty: 4]
Malina Artur, Chrystus uzdrawiający w Ewangelii według św. Marka, w: W Jego ranach nasze
zdrowie. Teologia sakramentów uzdrowienia, red. K. Porosło, Kraków 2015, s. 3-26, język
polski, ISBN 978-83-7354-578-6.
[punkty: 4]
Malina Artur, Dlaczego nie tylko nowy Mojżesz? Jezus na Górze Przemienienia według
Mateusza, w: Studia nad Ewangelią według św. Mateusza. Nowy Testament: geneza –
interpretacja – aktualizacja, red. J. Kręcidło, W. Linke, Warszawa - Ząbki 2015, s. 125-142,
język polski, ISBN 978-83-7031-992-2.
[punkty: 4]
Reginek Antoni, Zbiory muzyczne ks. Emiliana Schindlera – cenne źródła w badaniach nad
dokumentacją polskich śpiewów kościelnych, w: „Cantare amantis est”. Wieloautorska
monografia naukowa z okazji 80. urodzin ks. prof. dr. hab. Ireneusza Pawlaka, red. W. Hudek, P.
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Wiśniewski, Lublin 2015, Wyd. Polihymnia Sp. z o.o., , s. 585–602, język polski, ISBN 978-837847-253-7.
[punkty: 4]
Urbanek Beata, Głos Jezusa w Apokalipsie, w: Gloriam praecedit humilitas (Prz 15,33). Księga
pamiątkowa dla Księdza Profesora Antoniego Troniny w 70. rocznicę urodzin, red. M.
Szmajdziński, 2015 Częstochowa, Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne "Regina
Poloniae", s. 791-802, język polski, ISBN 978-83-65209-12-2.
[punkty: 4]
d) inne publikacje nie ujęte wyżej:
Reginek Antoni, [współred.] Kalendarz liturgiczny Archidiecezji Katowickiej 2016, rok C, cykl
II, Katowice 2015, Wyd. Kuria Metropolitalna w Katowicach, ss. 299, ISBN 978-83-7593-2829.
6B. Wydawnictwa własne (tytuł, język, nakład, liczba punktów)
6C. Punkty za publikacje (wg punktacji MNiSW) wydane w roku 2015, w których podano
Uniwersytet Śląski jako miejsce afiliacji co najmniej jednego z autorów:
Punkty za monografie i podręczniki akademickie (suma punktów)
Punkty za artykuły (suma punktów)

0
37

7A. Działalność artystyczna wg wzoru:
- Wystawa / Koncert:
Brak
- Praca artystyczna:
Brak
7B. Punkty za działalność artystyczną (wg Ankiety jednostki naukowej):
Brak
8. Uczestnictwo w konferencjach krajowych i zagranicznych
a) uczestnictwo w konferencjach krajowych i zagranicznych
Konferencje
Liczba osób*
Liczba konferencji
Liczba wygłoszonych referatów

Krajowe
10
10
10

Zagraniczne
1
1
1

* pracownika, który uczestniczył w wielu konferencjach naukowych należy wykazać wielokrotnie

 Prezentacje prac na konferencjach, wg wzoru:

5

Razem
11
11
11

Nazwa/ miejsce/ termin konferencji
Tytuł/ forma/ autor prezentacji
Czarnuch Monika, II Międzynarodowa Konferencja Biblijna: „Biblia i jej interpretacja w
komentarzach”, Ostrów Wielkopolski, 27-28 maja 2015 r., referat: Znaczenie pierwszego
komentarza greckiego do Ewangelii Marka dla krytyki tekstu.
Ledwoń Dawid, Wszyscy potrzebujemy pojednania – w 50 rocznicę orędzia biskupów polskich
do biskupów niemieckich, 22 października 2015r., Chorzów, referat: „Przez wielką cierpliwość”
(2 Kor 6,4) – rzecz o poszukiwaniu i budowaniu autorytetów.
Malina Artur, 24 stycznia 2015 r. w Rzymie – w międzynarodowej konferencji naukowej
organizowanej przez Katedrę Teologii Biblijnej Starego i Nowego Testamentu Wydziału
Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Gruppo Internazionale di Studio
Esegetico sui Vangeli w dniach 23-25 stycznia 2015 r.: Antropologia nel Vangelo di Luca – ze
zgłoszonym referatem: Tratti umani dei chiamati e inviati da Gesù. Lc 10,1-16 e il suo contesto.
Malina Artur, 7 marca 2015 r. w Tarnowie – w sesji organizowanej przez Wyższe Seminarium
Duchowne w Tarnowie: Trójgłos nt. Septuaginty – z zamówionym referatem: Dlaczego Nowy
Testament nie mógłby powstać bez Septuaginty?.
Malina Artur, 25 września 2015 r. w Toruniu – w konferencji organizowanej w ramach CVI
Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Filologicznego: List grecki i łaciński poprzez
wieki – ze zgłoszonym referatem: Pros Hebraious – jak list ocalił homilię?.
Malina Artur, 21 października 2015 r. w Lublinie – w XI. Międzynarodowych Jesiennych
Dniach Biblijnych organizowanych przez Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II w dniach 20-21 października 2015 r.: Bóg objawiający się w swoim
Słowie. Prawda Pisma Świętego – ze zgłoszonym referatem: Prawda w Ewangeliach. Znaczenie
jej narracyjności dla wiary i moralności.
Malina Artur, 24 listopada 2015 r. w Warszawie – w konferencji naukowej organizowanej przez
Instytut Nauk Biblijnych Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie: „Po sześciu dniach […] na wysoką górę” (Mk 9,2). Rola oznaczeń
czasu i miejsca w Ewangelii św. Marka.
Reginek Antoni, Zjazd duchowieństwa Czech i Moraw. Przygotowanie do Krajowego Kongresu
Eucharystycznego, Velehrad 3.03.2015 r., 2 wykłady: „O godności i misji kapłańskiej” i
„Eucharystia źródłem i szczytem kapłańskiego posłannictwa”.
Reginek Antoni, Panel dyskusyjny pt. „Katowice to jednak muzykalne miasto” z okazji 150lecia Katowic, 105-lecia działalności Śląskich Kół Śpiewaczych i 90-lecia Diecezji Katowickiej,
Katowice, Biblioteka Śląska, 18.04.2015 r. Referat pt.. „Rola duchownych w kształtowaniu
życia muzycznego w Katowicach”.
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Reginek Antoni, II Kongres Muzyki Liturgicznej Archidiecezji Katowickiej. Sesja Naukowa.
Katowice, Wydział Teologiczny UŚ i Akademia Muzyczna im. Szymanowskiego, 13–
14.11.2015 r. Referat pt. „Posłannictwo dziejowe chórów na Górnym Śląsku”.
Urbanek Beata, Wiosenne Dni Biblijne zorganizowane przez Instytut Nauk Biblijnych
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II: „Niewiastę dzielną kto znajdzie?” (Prz
31,10), referat: Rola kobiet w historii zbawienia, 24.03.2015 Maria z Betanii (Łk 10,38-42; J
11,1-12,8).
b) konferencje naukowe zorganizowane przez Jednostkę
krajowych

z zagranicy

ogółem

w tym UŚ

wygłaszających
referaty

ogółem

wygłaszających
referaty

1.

Antropologia nel
Vangelo di Luca
Rzym (Włochy)

2325.01.2015

2

2

1

6

5

2.

II Kongres
Liturgiczny
Archidiecezji
Katowickiej

13–15.
11.2015 r.

20

15

7

1

1

nazwa konferencji

termin

wykaz jednostek, których
przedstawiciele brali udział w
konferencji (nazwy jednostek)
lub
liczba jednostek naukowych,
których przedstawiciele brali
udział w konferencji naukowej
Katedra Teologii Biblijnej
Starego i Nowego Testamentu
WTL UŚ,
Pontificio Istituto Biblico,
Rzym,
Pontificia Università
Antonianum, Rzym
Facoltà di Teologia San
Vicente Ferrer, Walencja,
l’Università Ecclesiastica San
Dámaso, Madryt,
Univerze v Ljubljani
Katedra Teologii Biblijnej
Starego i Nowego Testamentu
WTL UŚ,
Katedra Kompozycji,
Dyrygentury i Teorii Muzyki
oraz Katedra Organów
i Muzyki Kościelnej
Akademii Muzycznej im. K.
Szymanowskiego
w Katowicach.
Instytut Muzykologii KUL.
Pedagogicka Fakulta Katolicka
Univerzita v Ruzomberku
(Słowacja)

*Konferencja krajowa: taka, w której udział wzięli przedstawiciele co najmniej 5 jednostek
naukowych
**Konferencja międzynarodowa: taka, w której co najmniej 1/3 czynnych uczestników
wygłaszających referaty reprezentowała zagraniczne ośrodki naukowe
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9. Stypendia przyznane pracownikom Jednostki (nie dotyczy stypendiów przyznawanych
uczestnikom studiów doktoranckich, będących pracownikami UŚ)
Wykaz stypendystów:
imię i nazwisko prac. rodzaj stypendium
źródło finansowania okres
pobierania
stypendium
Brak
10. Nagrody za działalność naukową/zastosowania praktyczne (oprócz nagród JM Rektora):
Imię i nazwisko pracownika Nazwa nagrody
Instytucja
przyznająca
nagrodę
Brak
11. Członkostwo we władzach i pełnione przez pracowników jednostki funkcje
w zagranicznych lub międzynarodowych towarzystwach, organizacjach i instytucjach
naukowych lub artystycznych oraz komitetach redakcyjnych czasopism naukowych o zasięgu
międzynarodowym (w tym pełnienie funkcji redaktora naczelnego) oraz uczestnictwo w ciałach
eksperckich powołanych przez organy i instytucje państwowe krajowe i międzynarodowe:
Imię i nazwisko
pracownika,
tytuł/stopień
Artur Malina

Nazwa
Pełnione funkcje
organizacji/czasopisma/grupy
eksperckiej
Narodowe Centrum Nauki
Członek Zespołu
Ekspertów Panel HS1

Rok wyboru*

*jeżeli funkcja z wyboru

12. Udział pracowników jednostki w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich organach
(komisjach, radach, ciałach doradczych itp.), związanych tematycznie z obszarem współpracy
nauki z gospodarką – przykładowo: członkostwo w Radach Naukowych Parków NaukowoTechnologicznych, konsultant Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego, członek
Rady ds. CSR w Województwie Śląskim (które nie zostały wykazane w p. 10).
Imię i nazwisko pracownika

Nazwa organizacji

Pełnione funkcje

Antoni Reginek

Rada Programowa
Prezydent Miasta Katowice

Udział w pracach Rady
Programowej kandydatury
Katowic do Sieci Miast
Kreatywnych UNESCO

Antoni Reginek

Podkomisja ds. Muzyki
Kościelnej przy Komisji ds.
Kultu Bożego i Dyscypliny
Sakramentów Konferencji
Episkopatu Polski

Udział w pracach nad nową
Instrukcją Episkopatu nt.
muzyki liturgicznej

13. Zgłoszone do ochrony: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe lub inne
przedmioty własności przemysłowej.
Brak
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14. Uzyskane patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe, prawa
z rejestracji wzorów przemysłowych lub inne uzyskane prawa własności przemysłowej.
Brak
15. Promocja wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych lub innych
przedmiotów własności przemysłowej w formie:
Brak
16. Certyfikowane laboratoria i aparatura.
Brak
17. Wykaz najcenniejszej/unikatowej aparatury naukowo-badawczej
zakupionej w roku kalendarzowym 2015.
Nazwa urządzenia
Brak

Koszt w zł

Instytutu/Katedry

Źródło finansowania

18. Największe osiągnięcia naukowe Jednostki
(zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października
2015r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym)
Dwa osiągnięcia odpowiadają § 12 p. 4:
Katedra Teologii Biblijnej Starego i Nowego Testamentu we współpracy z Gruppo
Internazionale di Studio Esegetico sui Vangeli, czyli platformą współpracy z siedmioma
ośrodkami akademickimi (Czechy, Hiszpania, Polska, Słowenia i Włochy), zorganizowała
trzecią międzynarodową konferencję w dniach 23-25.01.2015 r. z cyklu poświęconego
antropologii w Ewangeliach.
Artur Malina przygotował i prowadził seminarium naukowego w ramach organizowanego przez
Papieski Instytut Biblijny w Rzymie seminarium dla egzegetów z całego świata w ramach
„Seminario di aggiornamento per studiosi e docenti di S. Scrittura” w dniach 26-30.01.2015.
19. Współpraca Jednostki z firmami, instytucjami samorządu terytorialnego, ośrodkami
innowacji itp.
prowadzenie szkoleń dla wyżej wymienionych jednostek
sporządzanie opinii o innowacyjności
odpłatne udostępnianie aparatury/laboratorium
staże naukowców w przedsiębiorstwach lub przedsiębiorców w jednostkach naukowych
inne (jakie?)
Brak
20. Kopie (skany) rozliczeń indywidualnych wszystkich zadań badawczych realizowanych
w 2015 roku.
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Osoba sporządzająca sprawozdanie, dane do kontaktu:
Artur Malina, malina@naos.pl, tel. 601848054
Podpis kierownika jednostki:

10

Katedra Teologii Dogmatycznej i
Duchowości

Wydział
Teologiczny

Instytut

Katedra
Teologii Dogmatycznej i
Duchowości

Zakład

INDYWIDUALNE SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW
NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ PRZYZNANĄ NA 2015 ROK – POTENCJAŁ BADAWCZY
1. Nazwa zadania badawczego: Możliwość dialogu teologii katolickiej z kulturą współczesną
2. Kierownik zadania: ks. prof. dr hab. Jan Słomka, jslomka@archidiecezja.lodz.pl
3. Osoby uczestniczące w realizacji zadania:
ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik
ks. dr hab. Jacek Kempa
dr Anna Maliszewska
ks. dr Przemysław Sawa
(Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)

4. Sprawozdanie merytoryczne (max. 500 wyrazów):
a) cel badań: Poszukiwanie możliwości twórczego dialogu, między teologią katolicką a
współczesną kulturą. Taki dialog nie wyklucza napięć, wręcz przeciwnie, wydaje się, że
napięcia dominują, ale właśnie dlatego poszukiwanie możliwości dialogu jest zadaniem
ciągłym.
b) opis zrealizowanych prac:
Podjęte przez KTDiD zadania jest pracą ciągłą, a nie zadaniową, krótkofalową. Trudno wskazać na
osiągnięcie celu, który byłby zakończeniem tego zadania. A więc i praca w jego ramach polega na
cierpliwym studiowaniu styku kultury współczesnej i nauczania, teologii i doktryny katolickiej, aby
coraz lepiej dostrzegać i opisywać napięcia, różnice, ale też obszary wspólne. Celem tej organicznej
pracy jest przede wszystkim poszukiwanie jak najgłębszych podstaw wspólnych dla kultury
współczesnej oraz przesłania chrześcijańskiego, a w szczególności nauczania katolickiego i
wskazywania na ich fundamentalną symbiozę. Równie istotne jest dogłębne studiowanie napięć i
sprzeczności, tego, co aktualnie jest nawet postrzegane jako pole walki. Nie chodzi o szukanie
kompromisu, ale z jednej strony o usuwanie nieporozumień, a z drugiej - jasne wskazywanie
faktycznych przeciwieństw: elementów, postaw, poglądów obecnych w kulturze współczesnej, która w
sposób nieusuwalny podlegają dogłębnej krytyce ze strony nauki i teologii katolickiej.
c) opis najważniejszych osiągnięć:
Studium anglojęzycznej teologii niepełnosprawności wpisujące się w ciągle trwające badania
dotyczące teologii wyzwolenia (początek wieloletniego projektu)
d) wykorzystanie uzyskanych wyników:
Publikacje najróżniejszego rodzaju, wystąpienia na konferencjach. I w jednym i w drugim wypadku
chodzi nie tylko o sferę ściśle naukową (publikacje punktowane, konferencje naukowe), ale o szeroko
rozumianą publicystkę, niejako wpuszczenia wyników tych badań w obieg kulturowy.
Szczególnie:
Wystąpienie ks. prof. Jana Słomki na zebraniu Komisji Duszpasterskiej Konferencji Episkopatu
Polski, publikacja artykułu w Materiałach duszpasterskich i zaliczanie wcześniej wydanej książki
(Wczesnochrześcijańskie nazwy chrztu, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009) do
istotnych treści Programu Duszpasterskiego na rok 2016.
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5. Sprawozdanie finansowe z uzasadnieniem wydatków:
a) środki przyznane ogółem:
b) koszty poniesione ogółem:
c) szczegółowy kosztorys wynikowy:
A) Aparatura badawcza (wyszczególnienie):
lp.
nazwa urządzenia
koszt w zł.
Zakup
Książek
do
Biblioteki 10610,23

uzasadnienie

Teologicznej
Koszt aparatury razem:
B) Materiały eksploatacyjne (biurowe, odczynniki, programy komputerowe, itp.):
rodzaj materiałów

koszt w zł

Koszt materiałów eksploatacyjnych razem:
C) Koszty podróży i uczestnictwa w konferencjach:
1. Delegacje krajowe razem:
2104,60
2. Podróże zagraniczne:
miejsce

koszt w zł

uzasadnienie

Koszt podróży służbowych razem:
D) Wynagrodzenia:
Imię i nazwisko

wysokość
wynagrodzenia
w zł

uzasadnienie

Koszt wynagrodzeń razem:
E) Pozostałe koszty (np. wydawnictwa) :
koszt w zł
wyszczególnienie

uzasadnienie

Pozostałe koszty razem:
F) Razem koszty zadania(poz. A+B+C+D+E) : 12714,83
6. Charakter realizowanego zadania: kontynuowany,
(zbędne skreślić)

7. Realizowane zadanie przyczyniło się do awansu naukowego:
a) uzyskane stopnie/tytuł:
1. -----------(imię i nazwisko, stopień/tytuł, data uzyskania, miejsce)

b) wszczęcie przewodu/postępowania:
2

1.
(imię i nazwisko, data i miejsce wszczęcia przewodu/postępowania)

8. Wyniki prac badawczych zadania:
A) Publikacje:
a)Wykaz publikacji w czasopismach naukowych opublikowanych,
opis wg wzoru:
Autor/ -rzy, Tytuł publikacji, Tytuł czasopisma, Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.), Numer (np. nr/no./z./iss.), Rok
wydania, Zajęte strony, Język publikacji, ISSN czasopisma, DOI (o ile artykuł ma DOI),

 W czasopismach naukowych wymienionych w części A wykazu MNiSW:

 W czasopismach naukowych wymienionych w części B wykazu MNiSW:
Punkty
Anna
Krytyka twórczości teologicznej Elizabeth A. Johnson przez Konferencję Episkopatu 10
Maliszewska Stanów Zjednoczonych. Studium przypadku
, w: „Śląskie Studia Historyczno-

Teologiczne” 48,1 (2015), s. 144-162, język polski, ISSN 0137-3447.
Kościół Kobiet. Teologiczno-feministyczne postulaty odnowy struktur Kościoła, w: 10
„Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 48,2 (2015).
Przemysław
Sawa

Drogi odnowy Kościoła według „Evangelii gaudium” papieża Franciszka, „Śląskie 10
Studia Historyczno-Teologiczne” 48,1 (2015), s. 181-201.
Kiedy skutki chrztu i wiara zostają skrępowane tradycjami religijnymi?, „Roczniki 12
Teologiczne” 62 (2015) z. 5, s. 83-105.

Jerzy Szymik Succisa virescit. Do czego Europie potrzebna dziś teologia? Linia Benedykta XVI, „Ethos” 28(2015) nr 12
1(109), s. 23-40.
Czasy przykładać do miary Chrystusa. Postęp(owanie) ku Bogu a ubóstwienie postępu – kryteria J. 12
Ratzingera/Benedykta XVI, „Roczniki Teologiczne. Teologia Dogmatyczna” 62(2015) z. 2, s. 21-45.
Destructio familiae. Diagnoza Josepha Ratzingera/Benedykta XVI, „Forum Teologiczne” (Uniwersytet 9
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) 16(2015), s. 123-138.
Tak, Ojcze. Chrystologia modlitwy w ujęciu Josepha Ratzingera.Benedykta XVI, "Teologia w Polsce. 12
Nowa seria" 9(2015) nr 2, s. 5-21.
Circulus salutaris. J. Ratzinger/Benedykt XVI o relacji natury i łaski w sztuce chrześcijańskiego życia, 4
"Studia Gnesnensia" 29(2015), s. 5-23.

 W czasopismach naukowych wymienionych w części C wykazu MNiSW:

 Recenzowane publikacje w czasopismach zagranicznych innych niż wymienione powyżej:
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 Publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w
uznanej bazie publikacji o zasięgu międzynarodowym (proszę podać nazwę bazy……………)

b) Wykaz monografii naukowych opublikowanych,
opis wg wzoru:
Tytuł , Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy, Rok wydania, Miejsce wydania, Wydawnictwo, Liczba stron, Język publikacji,
ISBN, DOI (o ile monografia ma DOI),
Punkty
Anna
Maliszewska

Kobieta wyzwolona. Maryja w teologii Elizabeth E. Johnson, Anna 20
Maliszewska, 2015, Katowice, Księgarnia św. Jacka, ss. 256, język polski, ISBN
978-83-7030-972-5.

Jerzy Szymik Theologia benedicta, t. 3, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2015, ss. 446.

20

Jecek Kempa Słowo, doświadczenie, tajemnica, red. J. Kempa, M. Giglok, 2015, Katowice, 4
(red.)
Wydawnictwo Uniwersytetu Sląskiego, ss. 391, j. polski, ISBN

9788380125117.
44

c) Wykaz rozdziałów w monografiach naukowych opublikowanych,
opis wg wzoru:
Autor/ -rzy, Tytuł rozdziału, Tytuł całości (książki), Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy całości (książki), Rok wydania,
Miejsce wydania, Wydawnictwo, Zajęte strony, Język publikacji, ISBN całości, DOI (o ile monografia ma DOI),

Punkty


Anna
Dogmat o wiecznym dziewictwie Maryi – próba ustanowienia granic i 4
Maliszewska reinterpretacji

, w: Historia- interpretacja- reprezentacja, t. 3, red. L.
Mokrzecki, M. Brodnicki, J. Taraszkiewicz, Wydawnictwo Athenae
Gedanenses, Gdańsk 2015.



Przemysław
Sawa







Dogmatyczna i pastoralna ocena praktyk związanych z modlitwą o 4
uwolnienie, w: „To urzeczywistniajcie w Kościele, co w Chrystusie
Jezusie” (Flp 2, 5). Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Jana
Flisa w 70. rocznicę urodzin, red. P. Goniszewski, C. Korzec,
Szczecin 2015, s. 913-935.
Język nowej ewangelizacji drogą doświadczenia Tajemnicy, w: J. 4
Kempa, M. Giglok (red.), Słowo, doświadczenie, tajemnica, Katowice
2015, s. 347-362.

Jerzy
Szymik

Cantare amantis est. Piękno, miłość, muzyka, w: Cantare amantis est. Wieloautorska 4
monografia naukowa z okazji 80. urodzin ks. prof. dr hab. Ireneusza Pawlaka, red. W.
Hudek, P. Wiśniewski, Wydawnictwo „Polihymnia”, Lublin 2015, s. 102-106.
Sprawiedliwość Boża w perspektywie chrystologii. Analiza i interpretacja kilku tez J. 4
Ratzingera/Benedykta XVI, w: Sprawiedliwość i miłość społeczna. Refleksja
interdyscyplinarna w 90-lecie (Archi)diecezji Katowickiej, red. A. Wuwer, Księgarnia
4

św. Jacka, Katowice 2015, s. 97-112.


Najgłębsze pragnienie Boskiego Nauczyciela. Ekumenizm według Josepha 4
Ratzingera/Benedykta XVI, w: Poezja i egzystencja. Księga jubileuszowa ku czci
Profesora Józefa F. Ferta, red. W. Kruszewski, D. Pachocki, Wydawnictwo KUL, Lublin
2015, s. 769-788.



Współczujący Bóg, w: Sztuka modlitwy. Życie duchowe w praktyce, red. J. Augustyn, 4
Wydawnictwo WAM, Kraków 2015, s. 545-551.



Księdza Janusza Stanisława Pasierba teologia piękna, w: Literatura – kultura religijna - 4
polskość. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Krzysztofowi Dybciakowi w
65. rocznicę urodzin, red. K. Koehler, W. Kudyba, J. Sikora, Wydawnictwo UKSW,
Warszawa 2015, s. 665-675.



Zadania teologii wobec Tajemnicy Boga, w: Słowo, doświadczenie, tajemnica, red. J. 4
Kempa, M. Giglok, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, s. 279-289.
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Jacek Kempa Tożsamość i aktualizacja wiary. Kłopotliwe pole napięć, w: Teologiczna 4

cnota wiary, red. W. Wołyniec, Wrocław 2015 (Opera Theologiae
Systematicae, 2), s. 20-30. ISBN 9788363642358.
11

Wiedza i tajemnica w teologicznym dyskursie o zbawieniu człowieka 4
przez Chrystusa, w: Słowo, doświadczenie, tajemnica, red. J. Kempa,
M. Giglok, Katowice 2015, s. 303-319. ISBN 9788380125117
44

 inne publikacje nie ujęte wyżej, opis wg wzoru jw.
Jan
Słomka

Teologia chrztu u ojców Kościoła, w: Nowe życie w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa. Program
duszpasterski na lata 2013-2017 pod red. ks. dra Szymona Stułkowskiego, Poznań 2015, s. 221- 238.

B) przedmioty własności przemysłowej, w tym zwłaszcza wynalazki, wzory użytkowe, wzory
przemysłowe, ich ochrona prawna i ich wdrożenia (wyszczególnić):
C) Udział w konferencjach naukowych /prezentacja prac na konferencjach
wg wzoru:
Nazwa/ miejsce/ termin konferencji
Tytuł/ forma prezentacji
Anna
Maliszewska

II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa HISTORIAINTERPRETACJA-REPREZENTACJA. Gdańsk-Sopot, 16 IX 2015.
Wygłoszony referat: "Dogmat o wiecznym dziewictwie Maryi – próba ustanowienia
granic i reinterpretacji".

Przemysław
Sawa

Oblicza Mistyki, Wydział Teologiczny UŚ, Katowice, 23-24.04.2015 - Mistycyzm
ewangelikalny – źródła, podstawy, przejawy; referat
Recepcja nauki o zmyśle wiary dzisiaj. Wokół dokumentu Międzynarodowej Komisji
Teologicznej „Sensus fidei w życiu Kościoła”, Wydział Teologiczny UŚ, Katowice,
28.10.2015
5

- Rozumienie Sensus fidei w nauce prawosławia i wspólnot protestanckich.
Inspiracje dla katolickiej teologii i praktyki; referat
Polska kultura religijna, Ignatianium, Kraków 9.12.2015
- Współczesna kultura duchowa w polskim chrześcijaństwie. Opis, próba oceny,
perspektywy, referat
„Kościół i świat”. Eklezjologia posoborowa Josepha Ratzingera/Benedykta XVI,
Wydział Teologiczny UMK, Toruń 10.12.2015
- Benedykta XVI teologia odnowy Kościoła. Wokół eklezjologii nowej ewangelizacji,
referat

D) osiągnięcia artystyczne (wyszczególnić):
9. Określenie potencjału komercjalizacyjnego.
Proszę określić, czy jest możliwa komercjalizacja wyników badań powstałych w projekcie (np. po analizie wyników badań zdecydowano o przygotowaniu
zgłoszenia patentowego; stworzono prototyp wynalazku, którego dopracowanie może zainteresować potencjalnego kupca/licencjobiorcy; wyniki badań mogą
zostać skomercjalizowane, wymagają jednak dodatkowych badań i nakładów finansowych; wyniki badań są wysoko innowacyjne i mogą zainteresować
partnerów biznesowych).
Proszę podać dziedziny gospodarki, w których można zastosować wyniki badań.

10.Uwagi:
.........................................................
podpis kierownika zadania
11. Uwagi Komisji Wydziałowej:

Komisja Wydziałowa

12. Uwagi Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych, Twórczości Artystycznej i Współpracy
z Gospodarką:
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INDYWIDUALNE SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ
STATUTOWĄ PRZYZNANĄ NA 2015 ROK – dotacja dla MŁODYCH NAUKOWCÓW
1. Tytuł zadania badawczego:
Wczesnochrześcijańska teologia paschalna
2. Kierownik zadania (doktorant, pracownik)*
Krzysztof Abucewicz,

email: krzysztof.abucewicz@capstone.pl
(stopień, imię i nazwisko, e-mail, tel. służbowy)

*niepotrzebne skreślić

3. Osoby uczestniczące w zadaniu:
--(stopień, imię i nazwisko, charakter udziału)

4. Sprawozdanie merytoryczne (max. 500 wyrazów):
a) cel badań:
Rozeznanie w aktualnym stanie badań w obszarze chrystologii i wątków paschalnych
wczesnego chrześcijaństwa obszaru Azji Mniejszej. Swym zasięgiem prace badawcze objęły
zbiór wczesnochrześcijańskich świadectw, wśród których podstawowe to: listy Ignacego
Antiocheńskiego, a także List Polikarpa i wczesnochrześcijańskie homilie paschalne. W
szczególności, badania miały wyodrębnić istotne elementy kształtujące refleksję tamtego czasu.

b) opis zrealizowanych prac:
Realizacja zadań w ramach projektu, na który środki finansowe zostały przyznane w roku
2015, sprowadziła się do uzyskania następujących efektów w zakresie rozwoju naukowego:
 właściwe nakreślenie i doprecyzowanie obszaru badawczego, sytuując go wokół teologii i
doświadczenia Ignacego Antiocheńskiego
 głębsze rozeznanie w specyfice miejsca i okresu chrześcijaństwa, w którym żył Ignacy, i
w jakim powstały jego listy
 głębsza orientacja w bodźcach kształtujących jego refleksję teologiczną oraz w procesie
jej formułowania.
Ponadto, w wyniku poszerzonej perspektywy naukowej, opracowane zostały następujące
elementy rozprawy:
 wyodrębnienie i uszeregowanie ścieżek interpretacyjnych doświadczenia i przemowy
Antiocheńczyka z ukazaniem ważnych akcentów
 w pewnym zakresie, odsłonięcie mało znanej dotąd badaczom zachodnim, interpretacji
chrystologicznych wątków Ignacego w tradycji wschodniej.
1

Poruszone elementy, łącznie, pozwoliły m.in. na ukazanie podobieństwa doświadczenia
Ignacego do zachodnich mistyków późnego średniowiecza.
Efektem prac były także: wystąpienie z referatem na konferencji „Oblicza mistyki” (Katowice,
23-24.04.2015) oraz artykuł opublikowany w ogólnopolskim czasopiśmie Vox Patrum (KUL).
Całość prac mieściła się w ramach projektowanej rozprawy doktorskiej i była znaczącym
krokiem na drodze jej realizacji.

5. Sprawozdanie finansowe z uzasadnieniem wydatków:
a) środki przyznane ogółem: 1700 zł
b) koszty poniesione ogółem: 1734 zł
c) szczegółowy kosztorys:
A) Aparatura badawcza (wyszczególnienie):
lp.

nazwa urządzenia

koszt w zł.

uzasadnienie

Koszt aparatury razem:
B) Materiały eksploatacyjne (biurowe, odczynniki, programy komputerowe, itp.):
rodzaj materiałów

koszt w zł

Koszt materiałów eksploatacyjnych razem:
C) Koszty podróży i uczestnictwa w konferencjach:
1. Delegacje krajowe razem:
2. Podróże zagraniczne:
miejsce
Konferencja "Oblicza mistyki",
Katowice WTL UŚ – 23.04.2015

koszt w zł
320

uzasadnienie
Opłata konferencyjna – wystąpienie z referatem:
“Ignatius of Antioch as a precursor of Teresian mysticism?
Language and experience in the letters of the Bishop of
Antioch”

Koszt podróży służbowych razem:
D) Wynagrodzenia:
Imię i nazwisko

wysokość
wynagrodzenia w zł

uzasadnienie

Koszt wynagrodzeń razem:
E): Stypendium (z dotacji):
Imię i nazwisko

Wysokość
stypendium w zł

Koszt stypendiów razem:

2

F) Pozostałe koszty (np. wydawnictwa) :
wyszczególnienie

Sprowadzenie książki z zagranicy
- poprzez Wypożyczalnię
Międzybiblioteczną CINIBA
Zakupy książek według listy
zatwerdzonej z promotorem poprzez BT WTL

koszt w zł
30

uzasadnienie
Książka niedostępna w zakupie sprowadzona z
biblioteki zagranicznej

1384

Zakupy związane z kompletowaniem bibliografii dla
dalszych badań w ramach projektowanej pracy
doktorskiej

Pozostałe koszty razem: 1414 zł
G) Razem koszty zadania(poz. A+B+C+D+E) :
6. Charakter realizowanego zadania: inicjalny, kontynuowany, zakończony
(zbędne skreślić)

7. Realizowane zadanie przyczyniło się do awansu naukowego:
a) uzyskane stopnie:
1.
(imię i nazwisko, stopień, data uzyskania, miejsce)

2. zrealizowanie pracy licencjackiej będącej podstawą do ubiegania się o tytuł licencjata kanonicznego
b) wszczęcie przewodu/postępowania:
1.
(imię i nazwisko, data i miejsce wszczęcia przewodu/postępowania)

8. Wyniki prac badawczych zadania:
A) Publikacje:
a)Wykaz publikacji w czasopismach naukowych opublikowanych,
opis wg wzoru:
Autor/ -rzy, Tytuł publikacji, Tytuł czasopisma, Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.), Numer (np. nr/no./z./iss.), Rok
wydania, Zajęte strony, Język publikacji, ISSN czasopisma, DOI (o ile artykuł ma DOI),

 W czasopismach naukowych wymienionych w części A wykazu MNiSW:

 W czasopismach naukowych wymienionych w części B wykazu MNiSW:

 W czasopismach naukowych wymienionych w części C wykazu MNiSW:
Krzysztof Abucewicz, Między Chrystusem a ziemskimi pożądliwościami. Historia przekładów,
interpretacji i współczesna debata nad ewokacją ό ἐμὸς ἔρως ἐσταύρωται (Rom 7, 2) Ignacego
Antiocheńskiego, Vox Patrum 35 (2015) t. 64, s. 37-68, język polski, ISSN: 0860-9411.
 Recenzowane publikacje w czasopismach zagranicznych innych niż wymienione powyżej:
3

 Publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych uwzględnionych
w uznanej bazie publikacji o zasięgu międzynarodowym (proszę podać nazwę bazy ……………..…)

b) Wykaz monografii naukowych opublikowanych,
opis wg wzoru:
Tytuł , Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy, Rok wydania, Miejsce wydania, Wydawnictwo, Liczba stron, Język publikacji,
ISBN, DOI (o ile monografia ma DOI),

c) Wykaz rozdziałów w monografiach naukowych opublikowanych,
opis wg wzoru:
Autor/ -rzy, Tytuł rozdziału, Tytuł całości (książki), Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy całości (książki), Rok wydania,
Miejsce wydania, Wydawnictwo, Zajęte strony, Język publikacji, ISBN całości, DOI (o ile monografia ma DOI),

d) inne publikacje nie ujęte wyżej, opis wg wzoru j.w.

B) przedmioty własności przemysłowej, w tym zwłaszcza wynalazki, wzory użytkowe, wzory
przemysłowe, ich ochrona prawna i ich wdrożenia (wyszczególnić):
C) Udział w konferencjach naukowych /prezentacja prac na konferencjach
wg wzoru:
Nazwa/ miejsce/ termin konferencji
Tytuł/ forma prezentacji

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Oblicza mistyki”, Katowice WTL UŚ 23-24.04.2015,
referat w języku angielskim: Ignatius of Antioch as a precursor of Teresian mysticism? Language
and experience in the letters of the Bishop of Antioch
D) osiągnięcia artystyczne (wyszczególnić):
9. Określenie potencjału komercjalizacyjnego.
Proszę określić, czy jest możliwa komercjalizacja wyników badań powstałych w projekcie (np. po analizie wyników badań
zdecydowano o przygotowaniu zgłoszenia patentowego; stworzono prototyp wynalazku, którego dopracowanie może
zainteresować potencjalnego kupca/licencjobiorcy; wyniki badań mogą zostać skomercjalizowane, wymagają jednak
4

dodatkowych badań i nakładów finansowych; wyniki badań są wysoko innowacyjne i mogą zainteresować partnerów
biznesowych).
Proszę podać dziedziny gospodarki, w których można zastosować wyniki badań.

10.Uwagi:
.........................................................
podpis kierownika zadania
11. Uwagi Komisji Wydziałowej:
Komisja Wydziałowa
12. Uwagi Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych, Twórczości Artystycznej i Współpracy
z
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INDYWIDUALNE SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ
STATUTOWĄ PRZYZNANĄ NA 2015 ROK – dotacja dla MŁODYCH NAUKOWCÓW
1. Tytuł zadania badawczego:
Badania nad duchowością bł. Anny Kataryny Emmerich
2. Kierownik zadania (doktorant, pracownik)*
Mgr lic. Kan. Krzysztof Furmanek, krzysztoffurmanek@vp.pl
(stopień, imię i nazwisko, e-mail, tel. służbowy)
*niepotrzebne skreślić

3. Osoby uczestniczące w zadaniu:
(stopień, imię i nazwisko, charakter udziału)

4. Sprawozdanie merytoryczne (max. 500 wyrazów):
a) cel badań:
Zbadanie wpływów duchowości bł. Anny Katarzyny Emmerich na mistyków zajmujących się podobną
tematyką.
b) opis zrealizowanych prac:
Aktualnie przedmiotem badań są punkty wspólne między wizjami bł. Anny Katarzyny Emmerich, a wizjami
Marii Valtorty.
5. Sprawozdanie finansowe z uzasadnieniem wydatków:
a) środki przyznane ogółem: 320 zł
b) koszty poniesione ogółem: 320 zł
c) szczegółowy kosztorys:
A) Aparatura badawcza (wyszczególnienie):
lp.
nazwa urządzenia
koszt w zł.

uzasadnienie

Koszt aparatury razem:
B) Materiały eksploatacyjne (biurowe, odczynniki, programy komputerowe, itp.):
rodzaj materiałów

koszt w zł

Koszt materiałów eksploatacyjnych razem:
C) Koszty podróży i uczestnictwa w konferencjach:
1. Delegacje krajowe razem:
2. Podróże zagraniczne:
miejsce
Katowice

koszt w zł
320

uzasadnienie
Opłata konferencyjna konferencji pt. Oblicza Mistyki

1

Koszt podróży służbowych razem:
D) Wynagrodzenia:
Imię i nazwisko

wysokość
wynagrodzenia w zł

uzasadnienie

Koszt wynagrodzeń razem:
E): Stypendium (z dotacji):
Imię i nazwisko

Wysokość
stypendium w zł

Koszt stypendiów razem:
F) Pozostałe koszty (np. wydawnictwa) :
wyszczególnienie

koszt w zł

uzasadnienie

Pozostałe koszty razem:
G) Razem koszty zadania(poz. A+B+C+D+E) : 320 zł
6. Charakter realizowanego zadania: inicjalny, kontynuowany, zakończony
(zbędne skreślić)

7. Realizowane zadanie przyczyniło się do awansu naukowego:
a) uzyskane stopnie:
1.
(imię i nazwisko, stopień, data uzyskania, miejsce)

2.
b) wszczęcie przewodu/postępowania:
1.
(imię i nazwisko, data i miejsce wszczęcia przewodu/postępowania)

8. Wyniki prac badawczych zadania:
A) Publikacje:
a)Wykaz publikacji w czasopismach naukowych opublikowanych,
opis wg wzoru:
Autor/ -rzy, Tytuł publikacji, Tytuł czasopisma, Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.), Numer (np. nr/no./z./iss.), Rok
wydania, Zajęte strony, Język publikacji, ISSN czasopisma, DOI (o ile artykuł ma DOI),

 W czasopismach naukowych wymienionych w części A wykazu MNiSW:
2

 W czasopismach naukowych wymienionych w części B wykazu MNiSW:

 W czasopismach naukowych wymienionych w części C wykazu MNiSW:

 Recenzowane publikacje w czasopismach zagranicznych innych niż wymienione powyżej:

 Publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych uwzględnionych
w uznanej bazie publikacji o zasięgu międzynarodowym (proszę podać nazwę bazy ……………..…)

b) Wykaz monografii naukowych opublikowanych,
opis wg wzoru:
Tytuł , Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy, Rok wydania, Miejsce wydania, Wydawnictwo, Liczba stron, Język publikacji,
ISBN, DOI (o ile monografia ma DOI),

c) Wykaz rozdziałów w monografiach naukowych opublikowanych,
opis wg wzoru:
Autor/ -rzy, Tytuł rozdziału, Tytuł całości (książki), Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy całości (książki), Rok wydania, Miejsce
wydania, Wydawnictwo, Zajęte strony, Język publikacji, ISBN całości, DOI (o ile monografia ma DOI),

d) inne publikacje nie ujęte wyżej, opis wg wzoru j.w.
3

B) przedmioty własności przemysłowej, w tym zwłaszcza wynalazki, wzory użytkowe, wzory
przemysłowe, ich ochrona prawna i ich wdrożenia (wyszczególnić):
C) Udział w konferencjach naukowych /prezentacja prac na konferencjach
wg wzoru:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa Oblicza Mistyki/ Katowice/ 23-24.04.2015
Relacja Bóstwa i człowieczeństwa w Jezusie Chrystusie podczas Jego Paschy w wizji bł. Anny Katarzyny Emmerich/
referat

D) osiągnięcia artystyczne (wyszczególnić):
9. Określenie potencjału komercjalizacyjnego.
Proszę określić, czy jest możliwa komercjalizacja wyników badań powstałych w projekcie (np. po analizie wyników badań
zdecydowano o przygotowaniu zgłoszenia patentowego; stworzono prototyp wynalazku, którego dopracowanie może
zainteresować potencjalnego kupca/licencjobiorcy; wyniki badań mogą zostać skomercjalizowane, wymagają jednak dodatkowych
badań i nakładów finansowych; wyniki badań są wysoko innowacyjne i mogą zainteresować partnerów biznesowych).
Proszę podać dziedziny gospodarki, w których można zastosować wyniki badań.

10.Uwagi:
.........................................................
podpis kierownika zadania
11. Uwagi Komisji Wydziałowej:
Komisja Wydziałowa
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INDYWIDUALNE SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ
STATUTOWĄ PRZYZNANĄ NA 2015 ROK – dotacja dla MŁODYCH NAUKOWCÓW
1. Tytuł zadania badawczego:
Rola kategorii przestrzennych w opisie chrześcijańskiego doświadczenia na przykładzie relacji chrześcijanin
– Chrystus w Listach Ignacego Antiocheńskiego.
2. Kierownik zadania (doktorant, pracownik)*
mgr lic. kan. Marta Giglok
(stopień, imię i nazwisko, e-mail, tel. służbowy)
*niepotrzebne skreślić

3. Osoby uczestniczące w zadaniu:
brak
(stopień, imię i nazwisko, charakter udziału)

4. Sprawozdanie merytoryczne (max. 500 wyrazów):
a) cel badań:
Celem projektu jest próba analizy tekstu teologicznego (Listów Ignacego Antiocheńskiego) przy
użyciu narzędzi językoznawczych. Przestrzenne schematy wyobrażeniowe to – jak wskazują badacze z
kręgu semantyki kognitywnej: George Lakoff, Mark Johnson i Mark Turner - pochodzące wprost z
doświadczenia człowieka, intuicyjnie używane schematy myślowe pomagające zarówno porządkować
poznawane informacje, jak i wyrażać własne myśli oraz komunikować się z innymi1. Oparte są one prostych
doświadczeniach przestrzennych, np. schemat POJEMNIK odwołuje się do doświadczenia „bycia w”,
przebywania w jakimś miejscu. Inne schematy to: schemat ŹRÓDŁO-ŚCIEŻKA-CEL, CZĘŚĆ-CAŁOŚĆ,
POŁĄCZENIE, GÓRA-DÓŁ, CENTRUM-PERYFERIE. Są one używane powszechnie i stanowią
podstawę niemal dla każdego rodzaju komunikacji – leżą u podstaw zarówno języka potocznego, jak i
naukowego dyskursu. Badanie obecności wymienionych wyżej konstrukcji w tekstach literackich, pozwala
głębiej zrozumieć nie tylko sposób myślenia nadawcy (jego doświadczenia i przeżycia), ale także jego
potencjalnych odbiorców. Schematy wskazują również na kontekst kulturowy wypowiedzi. W przypadku
tekstu teologicznego (Listów) jest podobnie. Wykorzystanie w badaniach teologicznych przestrzennych
schematów wyobrażeniowych pozwala dostrzec specyfikę myślenia Ignacego oraz – zawartą w jego Listach
– teologię. Na pierwszy plan wysuwa się tu charakterystyczny, wyrażony w kategoriach przestrzennych
sposób opisywania relacji pomiędzy chrześcijaninem a Chrystusem. Z wielości schematów
wyobrażeniowych wybranych zostało tylko kilka, najbardziej obecnych w myśli Biskupa Antiochii:
wspomniane wyżej POJEMNIK, CZĘŚĆ-CAŁOŚĆ, ŹRÓDŁO-ŚCIEŻKA-CEL i POŁĄCZENIE. Analiza
ich roli w Listach ma za zadanie „wyłuskać” zawartą w nich teologię oraz związki pomiędzy nią a
myśleniem przestrzennym w obszarze wiary.
b) opis zrealizowanych prac:

1

G. Lakoff, M. Johnson, Philosophy In the Flesh. The Embodied Mind and its Challenge to Western Thought, New York 1999, s. 3036, T. P. Krzeszowski, Aksjologiczne aspekty semantyki językowej, Toruń 1999, s. 63-65.

1

Zrealizowanie prace to przede wszystkim zakup literatury fachowej z zakresu językoznawstwa i
teologii św. Ignacego. Otrzymane środki zostały przeznaczone również na realizację zamówienia
międzybibliotecznego – sprowadzenie do wglądu niedostępnych w Polsce książek oraz artykułów.
5. Sprawozdanie finansowe z uzasadnieniem wydatków:
a) środki przyznane ogółem: 5 120 zł
b) koszty poniesione ogółem: 1 037 zł
c) szczegółowy kosztorys:
A) Aparatura badawcza (wyszczególnienie):
lp.

nazwa urządzenia

koszt w zł.

uzasadnienie

Koszt aparatury razem:
B) Materiały eksploatacyjne (biurowe, odczynniki, programy komputerowe, itp.):
rodzaj materiałów

koszt w zł

Koszt materiałów eksploatacyjnych razem:
C) Koszty podróży i uczestnictwa w konferencjach:
1. Delegacje krajowe razem:
2. Podróże zagraniczne:
miejsce

koszt w zł
320 zł

Międzynarodowa Konferencja
Naukowa „Oblicza mistyki” 2324.04.2015 Katowice (udział czynny)

uzasadnienie
Konferencja zbieżna z zakresem badań, doświadczenie
Ignacego jako doświadczenie mistyczne.

Koszt podróży służbowych razem:
D) Wynagrodzenia:
Imię i nazwisko

wysokość
wynagrodzenia w zł

uzasadnienie

Koszt wynagrodzeń razem:
E): Stypendium (z dotacji):
Imię i nazwisko

Wysokość
stypendium w zł

Koszt stypendiów razem:
F) Pozostałe koszty (np. wydawnictwa) :
wyszczególnienie

koszt w zł

uzasadnienie

2

1.Wypożyczalnia
międzybiblioteczna – książki oraz
artykuły: V. Corvin, St. Ignatius and

Podstawowa literatura dotycząca Ignacego
Antiocheńskiego – jego teologii oraz historii Kościoła
okresu Ojców Apostolskich.

120 zł

Christianity in Antioch, New Haven
1960.
Ch. Trevett, A study of Ignatius of
Antioch in Syria and Asia, 1992.
K. Niederwimmer, Grundriss der
Theologie des Ignatius von Antiochien,
Wien 1956

2.Wypożyczalnia
międzybiblioteczna:
skan
z
mikrofilmu: W. F. Bunge, The

88 zł

Christology of Ignatius of Antioch,
Cambridge: Harvard University 1966.

3. Widok Norbert, Wiara – miłość –
nadzieja. Studium w oparciu o Listy
Ignacego
z
Antiochii,
Redakcja
Wydawnictw Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Opolskiego

24, 29 zł

4. G. Lakoff, Mental Speces
Aspects of Meaning Constructions
In Natural Language

223 zł

5. Spaces in
Linguisticts

Language

and

Jedno z podstawowych studiów na temat Ignacego
Antiocheńskiego w języku polskim.

Opracowania dotyczące językoznawstwa
kognitywnego.

200, 42 zł
Czasopismo dotyczące katolickiej i ewangelickiej
teologii.

62 zł

6. czasopismo Pro Ecclesia

razem: 717,71 zł

Pozostałe koszty razem:
G) Razem koszty zadania(poz. A+B+C+D+E) : 717,71 zł + 320 zł = 1037,71 zł
6. Charakter realizowanego zadania: inicjalny, kontynuowany, zakończony
(zbędne skreślić)

7. Realizowane zadanie przyczyniło się do awansu naukowego: brak
a) uzyskane stopnie:
1.
(imię i nazwisko, stopień, data uzyskania, miejsce)

2.
b) wszczęcie przewodu/postępowania:
1.
(imię i nazwisko, data i miejsce wszczęcia przewodu/postępowania)

8. Wyniki prac badawczych zadania:
A) Publikacje:

a)Wykaz publikacji w czasopismach naukowych opublikowanych,
opis wg wzoru:
Autor/ -rzy, Tytuł publikacji, Tytuł czasopisma, Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.), Numer (np. nr/no./z./iss.), Rok
wydania, Zajęte strony, Język publikacji, ISSN czasopisma, DOI (o ile artykuł ma DOI),

 W czasopismach naukowych wymienionych w części A wykazu MNiSW:
 W czasopismach naukowych wymienionych w części B wykazu MNiSW
 W czasopismach naukowych wymienionych w części C wykazu MNiSW:
 Recenzowane publikacje w czasopismach zagranicznych innych niż wymienione powyżej:
 Publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych uwzględnionych
w uznanej bazie publikacji o zasięgu międzynarodowym (proszę podać nazwę bazy ……………..…)
b) Wykaz monografii naukowych opublikowanych,
opis wg wzoru:
Tytuł , Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy, Rok wydania, Miejsce wydania, Wydawnictwo, Liczba stron, Język publikacji,
ISBN, DOI (o ile monografia ma DOI),

c) Wykaz rozdziałów w monografiach naukowych opublikowanych,
opis wg wzoru:
Autor/ -rzy, Tytuł rozdziału, Tytuł całości (książki), Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy całości (książki), Rok wydania,
Miejsce wydania, Wydawnictwo, Zajęte strony, Język publikacji, ISBN całości, DOI (o ile monografia ma DOI),

Marta Giglok, Przestrzeń celowo ograniczona – rola kanonu w sztuce ikony, Strychy/piwnice. Inne
przestrzenie, red. Alina Świeściak, Sandra Trela, 2015, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,
strony 221-238, język polski, ISBN 978-83-8012-711-1
c) inne publikacje nie ujęte wyżej, opis wg wzoru j.w. – redakcja tomu pokonferencyjnego
Słowo, doświadczenie, tajemnica, red. Jacek Kempa, Marta Giglok, Katowice 2015, Wydawnictwo
Uniwersytetu Śląskiego, język polski, ISBN 978-83-8012-511-7
B) przedmioty własności przemysłowej, w tym zwłaszcza wynalazki, wzory użytkowe, wzory
przemysłowe, ich ochrona prawna i ich wdrożenia (wyszczególnić):
C) Udział w konferencjach naukowych /prezentacja prac na konferencjach
wg wzoru:
Nazwa/ miejsce/ termin konferencji
Tytuł/ forma prezentacji

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Oblicza mistyki” 23-24.04.2015 Katowice
Tytuł prezentacji: Doświadczenie wyrażone w kategoriach przestrzennych. Zbawienie jako „bycie w
Chrystusie” w Listach Ignacego Antiocheńskiego

D) osiągnięcia artystyczne (wyszczególnić):
9. Określenie potencjału komercjalizacyjnego.
Proszę określić, czy jest możliwa komercjalizacja wyników badań powstałych w projekcie (np. po analizie wyników badań
zdecydowano o przygotowaniu zgłoszenia patentowego; stworzono prototyp wynalazku, którego dopracowanie może
zainteresować potencjalnego kupca/licencjobiorcy; wyniki badań mogą zostać skomercjalizowane, wymagają jednak
dodatkowych badań i nakładów finansowych; wyniki badań są wysoko innowacyjne i mogą zainteresować partnerów
biznesowych).
Proszę podać dziedziny gospodarki, w których można zastosować wyniki badań.

10.Uwagi:
.........................................................
podpis kierownika zadania
11. Uwagi Komisji Wydziałowej:
Komisja Wydziałowa
12. Uwagi Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych, Twórczości Artystycznej i Współpracy
z
G
o
s
p
o
d
a
r
k

Wydział
Teologiczny

Instytut
-

Katedra
-

Zakład
Teologii dogmatycznej

INDYWIDUALNE SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ
STATUTOWĄ PRZYZNANĄ NA 2015 ROK – dotacja dla MŁODYCH NAUKOWCÓW
1. Tytuł zadania badawczego:
Prymat Boga jako prymat miłości w ujęciu św. Jana od Krzyża

2. Kierownik zadania (doktorant, pracownik)*
mgr Paulina Hornik, paulina.karolina.hornik@gmail.com, 661 051 251
(stopień, imię i nazwisko, e-mail, tel. służbowy)
*niepotrzebne skreślić

3. Osoby uczestniczące w zadaniu:
mgr Paulina Hornik, kierownik i wykonawca zadania
(stopień, imię i nazwisko, charakter udziału)

4. Sprawozdanie merytoryczne (max. 500 wyrazów):
a) cel badań:
Projekt przede wszystkim ma na celu naświetlić więź, jaka istnieje między Bogiem a miłością, między prymatem
Boga a prymatem miłości w ludzkim życiu i sercu. Dla uzasadnienia tej tezy punkt odniesienia będą stanowić
pisma kastylijskiego mistyka.

b) opis zrealizowanych prac:
Praca w trakcie pisania.

5. Sprawozdanie finansowe z uzasadnieniem wydatków:
a) środki przyznane ogółem: 1100 zł
b) koszty poniesione ogółem: 520 zł
c) szczegółowy kosztorys:
A) Aparatura badawcza (wyszczególnienie):
lp.

nazwa urządzenia

koszt w zł.

uzasadnienie

Koszt aparatury razem:
B) Materiały eksploatacyjne (biurowe, odczynniki, programy komputerowe, itp.):
rodzaj materiałów

koszt w zł

Koszt materiałów eksploatacyjnych razem:
C) Koszty podróży i uczestnictwa w konferencjach:
1. Delegacje krajowe razem:
520 zł
1

2. Podróże zagraniczne:
miejsce

koszt w zł

uzasadnienie

Koszt podróży służbowych razem: 520 zł
D) Wynagrodzenia:
Imię i nazwisko

wysokość
wynagrodzenia w zł

uzasadnienie

Koszt wynagrodzeń razem:
E): Stypendium (z dotacji):
Imię i nazwisko

Wysokość
stypendium w zł

Koszt stypendiów razem:
F) Pozostałe koszty (np. wydawnictwa) :
wyszczególnienie

koszt w zł

uzasadnienie

Pozostałe koszty razem:
G) Razem koszty zadania(poz. A+B+C+D+E) :
6. Charakter realizowanego zadania: inicjalny, kontynuowany, zakończony
(zbędne skreślić)

7. Realizowane zadanie przyczyniło się do awansu naukowego:
a) uzyskane stopnie:
1.
(imię i nazwisko, stopień, data uzyskania, miejsce)

2.
b) wszczęcie przewodu/postępowania:
1.
(imię i nazwisko, data i miejsce wszczęcia przewodu/postępowania)

8. Wyniki prac badawczych zadania:
A) Publikacje:
a)Wykaz publikacji w czasopismach naukowych opublikowanych,
opis wg wzoru:
Autor/ -rzy, Tytuł publikacji, Tytuł czasopisma, Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.), Numer (np. nr/no./z./iss.), Rok
wydania, Zajęte strony, Język publikacji, ISSN czasopisma, DOI (o ile artykuł ma DOI),

 W czasopismach naukowych wymienionych w części A wykazu MNiSW:
2

 W czasopismach naukowych wymienionych w części B wykazu MNiSW:

 W czasopismach naukowych wymienionych w części C wykazu MNiSW:

 Recenzowane publikacje w czasopismach zagranicznych innych niż wymienione powyżej:

 Publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych uwzględnionych
w uznanej bazie publikacji o zasięgu międzynarodowym (proszę podać nazwę bazy ……………..…)

b) Wykaz monografii naukowych opublikowanych,
opis wg wzoru:
Tytuł , Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy, Rok wydania, Miejsce wydania, Wydawnictwo, Liczba stron, Język publikacji,
ISBN, DOI (o ile monografia ma DOI),

c) Wykaz rozdziałów w monografiach naukowych opublikowanych,
opis wg wzoru:
Autor/ -rzy, Tytuł rozdziału, Tytuł całości (książki), Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy całości (książki), Rok wydania,
Miejsce wydania, Wydawnictwo, Zajęte strony, Język publikacji, ISBN całości, DOI (o ile monografia ma DOI),

d) inne publikacje nie ujęte wyżej, opis wg wzoru j.w.

B) przedmioty własności przemysłowej, w tym zwłaszcza wynalazki, wzory użytkowe, wzory
przemysłowe, ich ochrona prawna i ich wdrożenia (wyszczególnić):
C) Udział w konferencjach naukowych /prezentacja prac na konferencjach
wg wzoru:
Nazwa/ miejsce/ termin konferencji
Tytuł/ forma prezentacji
3

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Oblicza mistyki” w 500-lecie narodzin św. Teresy od
Jezusa, Katowice, 23-24.04.2015 (opłata konferencyjna 320 zł)
Ogólnopolska Konferencja Naukowa Problematyka umierania i śmierci w perspektywie medycznokulturowej, Kraków, 20-21.XI. 2015 (opłata konferencyjna 200 zł)
D) osiągnięcia artystyczne (wyszczególnić):
9. Określenie potencjału komercjalizacyjnego.
Proszę określić, czy jest możliwa komercjalizacja wyników badań powstałych w projekcie (np. po analizie wyników badań
zdecydowano o przygotowaniu zgłoszenia patentowego; stworzono prototyp wynalazku, którego dopracowanie może
zainteresować potencjalnego kupca/licencjobiorcy; wyniki badań mogą zostać skomercjalizowane, wymagają jednak
dodatkowych badań i nakładów finansowych; wyniki badań są wysoko innowacyjne i mogą zainteresować partnerów
biznesowych).
Proszę podać dziedziny gospodarki, w których można zastosować wyniki badań.

10.Uwagi:
.........................................................
podpis kierownika zadania
11. Uwagi Komisji Wydziałowej:
Komisja Wydziałowa
12. Uwagi Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych, Twórczości Artystycznej i Współpracy
z Gospodarką:
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Wydział
Teologiczny

Instytut

Katedra
Teologii Dogmatycznej i
Duchowości

Zakład

INDYWIDUALNE SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ
STATUTOWĄ PRZYZNANĄ NA 2015 ROK – dotacja dla MŁODYCH NAUKOWCÓW
1. Tytuł zadania badawczego: Obraz Boga w twórczości Nancy Eiesland.
2. Kierownik zadania (doktorant, pracownik)*
dr Anna Maliszewska, anna.m.maliszewska@gmail.com, tel. 888 530 590
(stopień, imię i nazwisko, e-mail, tel. służbowy)
*niepotrzebne skreślić

3. Osoby uczestniczące w zadaniu:
(stopień, imię i nazwisko, charakter udziału)

4. Sprawozdanie merytoryczne (max. 500 wyrazów):
a) cel badań:
Nancy Eiesland, zmarła w 2009 roku amerykańska metodystyczna teolożka i profesor Candler School of
Theology na Uniwersytecie Emory, jest zaliczana do prekursorów „teologii niepełnosprawoności”
(„theology of disability”). Szczególnie duże znaczenie dla rozwoju wspomnianego kierunku miała jej
książka „The Disabled God: Toward a Liberatory Theology of Disability”, która ukazała się w 1994 roku,
jeszcze przed otrzymaniem przez nią stopnia doktora.
„Teologia niepełnosprawności”, która w Polsce jest niemal zupełnie nieznana (wyjątek stanowią książki
Jeana Vanier dotykające problemu niepełnosprawności w kontekście teologicznym) jest jedną z – szeroko
rozumianych – teologii wyzwolenia. Zasadnym wydaje się zatem pytanie o to, jaki obraz Boga przedstawia
teologia, która pragnie wyzwolenia osób niepełnosprawnych, gdyż – jak wiadomo - każda z teologii
wyzwolenia, pragnąc zmiany istniejących struktur społecznych lub kościelnych, u swych podstaw kładzie
pewną wizję Boga. A zatem celem niniejszego studium będzie ukazanie związku pomiędzy ideami
wyzwoleńczymi a obrazem Boga proponowanym przez Nancy Eiesland oraz krytyka tego obrazu przez
pryzmat tradycji katolickiej.
b) opis zrealizowanych prac:
Dzięki przyznanym w ubiegłym roku środkom aplikant miał możliwość zakupu fachowych pozycji z
zakresu teologii niepełnosprawności, które przyczyniły się do postępów w pracy naukowej nad tą
problematyką. W związku z tym, że aplikant dopiero rozpoczyna pracę nad teologią niepełnosprawności, nie
zaowocowała ona jeszcze żadną publikacją w tym zakresie, jednak w roku 2015 ukazał jeden artykuł
naukowy aplikanta (z zakresu teologii feministycznej: Krytyka twórczości teologicznej Elizabeth A. Johnson
przez Konferencję Episkopatu Stanów Zjednoczonych. Studium przypadku, w: „Śląskie Studia HistorycznoTeologiczne” 48,1 (2015), s. 144-162), a dwa teksty czekają na publikację. Ponadto w 2015 ukazała się w
formie książkowej dysertacja doktorska aplikanta (Kobieta wyzwolona. Maryja w teologii Elizabeth A.
Johnson, Katowice 2015). Warto nadmienić, że projekt z zakresu teologii niepełnosprawności jest poniekąd
kontynuacją badań nad teologią feministyczną, z której teologia niepełnosprawności obficie czerpie.
5. Sprawozdanie finansowe z uzasadnieniem wydatków:
1

a) środki przyznane ogółem: 800,00 PLN
b) koszty poniesione ogółem: 614,43 PLN
c) szczegółowy kosztorys:
A) Aparatura badawcza (wyszczególnienie):
lp.

nazwa urządzenia
zakup pozycji książkowych z zakresu teologii
niepełnosprawności

koszt w zł.

uzasadnienie

614,43

Konieczność zakupu książek wynikała z ich
niedostępności w zbiorach Uniwersytetu
Śląskiego, jak i innych uczelni w Polsce

Koszt aparatury razem: 614,43 PLN
B) Materiały eksploatacyjne (biurowe, odczynniki, programy komputerowe, itp.):
rodzaj materiałów

koszt w zł

Koszt
materiałów eksploatacyjnych razem:
C) Koszty podróży i uczestnictwa w konferencjach:
1. Delegacje krajowe razem:
2. Podróże zagraniczne:
miejsce

koszt w zł

uzasadnienie

Koszt podróży służbowych razem:
D) Wynagrodzenia:
Imię i nazwisko

wysokość
wynagrodzenia w zł

uzasadnienie

Koszt wynagrodzeń razem:
E): Stypendium (z dotacji):
Imię i nazwisko

Wysokość
stypendium w zł

Koszt stypendiów razem:
F) Pozostałe koszty (np. wydawnictwa) :
wyszczególnienie

koszt w zł

uzasadnienie

Pozostałe koszty razem:
G) Razem koszty zadania(poz. A+B+C+D+E) : 614,43 PLN
6. Charakter realizowanego zadania: inicjalny, kontynuowany, zakończony
(zbędne skreślić)

7. Realizowane zadanie przyczyniło się do awansu naukowego:
a) uzyskane stopnie:
1.
2

(imię i nazwisko, stopień, data uzyskania, miejsce)

2.
b) wszczęcie przewodu/postępowania:
1.
(imię i nazwisko, data i miejsce wszczęcia przewodu/postępowania)

8. Wyniki prac badawczych zadania:
A) Publikacje:
a)Wykaz publikacji w czasopismach naukowych opublikowanych,
opis wg wzoru:
Autor/ -rzy, Tytuł publikacji, Tytuł czasopisma, Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.), Numer (np. nr/no./z./iss.), Rok
wydania, Zajęte strony, Język publikacji, ISSN czasopisma, DOI (o ile artykuł ma DOI),

 W czasopismach naukowych wymienionych w części A wykazu MNiSW:

 W czasopismach naukowych wymienionych w części B wykazu MNiSW:
Anna Maliszewska, Krytyka twórczości teologicznej Elizabeth A. Johnson przez Konferencję Episkopatu
Stanów Zjednoczonych. Studium przypadku, w: „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 48,1 (2015), s.
144-162, język polski, ISSN 0137-3447.
Anna Maliszewska, Kościół Kobiet. Teologiczno-feministyczne postulaty odnowy struktur Kościoła, w:
„Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 48,2 (2015).
 W czasopismach naukowych wymienionych w części C wykazu MNiSW:

 Recenzowane publikacje w czasopismach zagranicznych innych niż wymienione powyżej:

 Publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych uwzględnionych
w uznanej bazie publikacji o zasięgu międzynarodowym (proszę podać nazwę bazy ……………..…)

b) Wykaz monografii naukowych opublikowanych,
opis wg wzoru:
Tytuł , Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy, Rok wydania, Miejsce wydania, Wydawnictwo, Liczba stron, Język publikacji,
ISBN, DOI (o ile monografia ma DOI),
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Kobieta wyzwolona. Maryja w teologii Elizabeth E. Johnson, Anna Maliszewska, 2015, Katowice,
Księgarnia św. Jacka, ss. 256, język polski, ISBN 978-83-7030-972-5.

c) Wykaz rozdziałów w monografiach naukowych opublikowanych,
opis wg wzoru:
Autor/ -rzy, Tytuł rozdziału, Tytuł całości (książki), Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy całości (książki), Rok wydania,
Miejsce wydania, Wydawnictwo, Zajęte strony, Język publikacji, ISBN całości, DOI (o ile monografia ma DOI),

Anna Maliszewska, Dogmat o wiecznym dziewictwie Maryi – próba ustanowienia granic i reinterpretacji,
w: Historia- interpretacja- reprezentacja, t. 3, red. L. Mokrzecki, M. Brodnicki, J. Taraszkiewicz,
Wydawnictwo Athenae Gedanenses, Gdańsk 2015.

d) inne publikacje nie ujęte wyżej, opis wg wzoru j.w.

B) przedmioty własności przemysłowej, w tym zwłaszcza wynalazki, wzory użytkowe, wzory
przemysłowe, ich ochrona prawna i ich wdrożenia (wyszczególnić):
C) Udział w konferencjach naukowych /prezentacja prac na konferencjach
wg wzoru:
Nazwa/ miejsce/ termin konferencji
Tytuł/ forma prezentacji

II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa HISTORIA-INTERPRETACJAREPREZENTACJA. Gdańsk-Sopot, 16 IX 2015.
Wygłoszony referat: "Dogmat o wiecznym dziewictwie Maryi – próba ustanowienia
granic i reinterpretacji".

D) osiągnięcia artystyczne (wyszczególnić):
9. Określenie potencjału komercjalizacyjnego.
Proszę określić, czy jest możliwa komercjalizacja wyników badań powstałych w projekcie (np. po analizie wyników badań
zdecydowano o przygotowaniu zgłoszenia patentowego; stworzono prototyp wynalazku, którego dopracowanie może
zainteresować potencjalnego kupca/licencjobiorcy; wyniki badań mogą zostać skomercjalizowane, wymagają jednak
dodatkowych badań i nakładów finansowych; wyniki badań są wysoko innowacyjne i mogą zainteresować partnerów
biznesowych).
Proszę podać dziedziny gospodarki, w których można zastosować wyniki badań.

10.Uwagi:
.........................................................
podpis kierownika zadania
4

11. Uwagi Komisji Wydziałowej:
Komisja Wydziałowa
12. Uwagi Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych, Twórczości Artystycznej i Współpracy
z
G
o
s
p
o
d
a
r
k

5

Wydział
Teologiczny

Instytut

Katedra
Teologii
Fundamentalnej...

Zakład

INDYWIDUALNE SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ
STATUTOWĄ PRZYZNANĄ NA 2015 ROK – dotacja dla MŁODYCH NAUKOWCÓW
1. Tytuł zadania badawczego: Lektura tekstu mistycznego w kontekście doświadczenia wiary.
Studium teologiczne w perspektywie hermeneutycznej
2. Kierownik zadania (doktorant, pracownik)*
mgr Grzegorz Wiończyk, gwionczyk@wp.pl, 505283341
(stopień, imię i nazwisko, e-mail, tel. służbowy)
*niepotrzebne skreślić

3. Osoby uczestniczące w zadaniu:
(stopień, imię i nazwisko, charakter udziału)

4. Sprawozdanie merytoryczne (max. 500 wyrazów):
Hans-Georg Gadamer, filozof i twórca myśli hermeneutycznej, twierdził, że rozumienie tekstu polega na takim wsłuchaniu
się w jego głos, że można usłyszeć w nim odpowiedź na stawiane współcześnie pytania. Korzystając z tej uwagi, została
dokonana analiza lektury tekstu mistycznego w dynamice pytania i odpowiedzi. W związku z tym podjęte zostały dwa kroki
badawcze. Po pierwsze refleksji została poddana referencyjność tekstu względem doświadczenia (przy wykorzystaniu także
Lenka i Abla teorii interpretacji), a następnie została dokonana teologiczna analiza „wczytywania się” w tekst mistyczny,
która pozostając w ramach teologii systematycznej, korzysta z transakcyjnej teorii czytania/rozumienia zaproponowanej
przez M. Januszkiewicza.
Czynny udział w przedsięwzięciach naukowych oraz odbywane przy ich okazji konsultacje i debaty umożliwiły
opracowanie i publikację artykułów w czasopismach naukowych („Teologia w Polsce” – 12 punktów, „Teologia i
Człowiek” – 10 punktów, „Zeszyty Humanistyczne Towarzystwa Doktorantów UJ” – 5 punktów) i w monografii zbiorowej
(„Człowiek – istota religijna”, Toruń 2015).
Udział w konferencjach wydatnie wpłynął na warsztat naukowy i był inspiracją do zorganizowania przez aplikanta
Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Oblicza mistyki”, w której wziął udział m.in. o. Romulo Londno, zastępca
dyrektora CITES – hiszpańskiej jednostki naukowej zajmującej się interpretacją mistyki sanjuanistycznej i terezjańskiej,
który również wszedł w skład Rady Naukowej „Teologii Młodych”, co wiążę się z podjęciem współpracy przez
czasopismo, którego aplikant jest sekretarzem, z tą jednostką. Dzięki nabytemu doświadczeniu aplikant mógł z
powodzeniem organizować także inne konferencje: „Paweł z Tarsu”, „Nieobecność, nieświadomość, nicość pustka – próby
transgresji i opisu” oraz „Film i filozofia”. W roku bieżącym aplikant organizuje lub współorganizuje m.in.: „Zjazd
Teologów” kierowany do młodych naukowców i doktorantów, Ogólnopolską Konferencję Naukową „Strategie cielesności
w humanistyce” oraz konferencję studentów i doktorantów UŚ „Koniec chrześcijaństwa. Historia idei”.
Prowadzone badania zaowocowały stworzeniem koncepcji lektury tekstu mistycznego przedstawionej podczas X Zjazdu
Filozoficznego w Poznaniu (na sekcji „Filozofia religii”, gdzie ukazane zostały aspekty filozoficzne zagadnienia w
kontekście pluralizmu religijnego) oraz podczas wspomnianej konferencji „Oblicza mistyki” (aspekty teologiczne). Zarys
tej koncepcji został również wyłożony w artykule naukowym, jaki został zgłoszony do monografii wieloauotrskiej, którą
aplikant redaguje wraz z dr hab. Dariuszem Kubokiem.

a) środki przyznane ogółem: 3300,00
b)
koszty

poniesione
1

ogółem:

3755,30

c) szczegółowy kosztorys:
A) Aparatura badawcza (wyszczególnienie):
lp.

nazwa urządzenia

koszt w zł.

uzasadnienie

Literatura

754,61

Literatura związana z problematyką
filozoficzną i teologią duchowości

Koszt aparatury razem: 754,61
B) Materiały eksploatacyjne (biurowe, odczynniki, programy komputerowe, itp.):
rodzaj materiałów

koszt w zł

Koszt materiałów eksploatacyjnych razem:
C) Koszty podróży i uczestnictwa w konferencjach:
1. Delegacje krajowe razem:
2010,76 zł
2. Podróże zagraniczne:
989,93
miejsce
Ołomuniec (Czechy)

koszt w zł
989,93

uzasadnienie
Udział w Forum Środkowoeuropejskim
współorganizowanym przez WTL UŚ

Koszt podróży służbowych razem: 3000,69 zł
D) Wynagrodzenia:
Imię i nazwisko

wysokość
wynagrodzenia w zł

uzasadnienie

Koszt wynagrodzeń razem:
E): Stypendium (z dotacji):
Imię i nazwisko

Wysokość
stypendium w zł

Koszt stypendiów razem:
F) Pozostałe koszty (np. wydawnictwa) :
wyszczególnienie

koszt w zł

uzasadnienie

Pozostałe koszty razem:
G) Razem koszty zadania(poz. A+B+C+D+E) : 3755,30 zł
6. Charakter realizowanego zadania: kontynuowany
(zbędne skreślić)

7. Realizowane zadanie przyczyniło się do awansu naukowego:
a) uzyskane stopnie:
1.
(imię i nazwisko, stopień, data uzyskania, miejsce)

2.
b) wszczęcie przewodu/postępowania:
1.
(imię i nazwisko, data i miejsce wszczęcia przewodu/postępowania)

8. Wyniki prac badawczych zadania:
A) Publikacje:
 W czasopismach naukowych wymienionych w części B wykazu MNiSW:
G. Wiończyk, Teologia mowy. Między słownikiem a ontologią teologiczną, „Teologia w Polsce”, 9/2(2015),
s. 195-212, j. polski, ISSN 1732-4572.
G. Wiończyk, Pragnienie Innego w perspektywie teorii mimetyczno-ofiarniczej René Girarda, „Zeszyty
Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ Nauki Humanistyczne”, 6(1/2015), s. 113-128, j.polski, ISSN
2082-3916.
G. Wiończyk, Kto mówi? Pytanie o narracje w dobie pluralizmu, „Teologia i Człowiek”, 31/3(2015),
j.polski, ISSN 1731-5638.
c) Wykaz rozdziałów w monografiach naukowych opublikowanych,
G. Wiończyk, Religijny gatunek. O ewolucji sacrum i ofiary w: Człowiek – isotota religijna, red. K.
Krzemiński, R. Beszterda, K. Pilarz, J. Perszon, A. Szymczyk, M. Klukowski, K. Olszewska, M. Finkielsztein, G.
Wiończyk, 2014, Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ss.140, j. polski, ISBN
978‐83‐231‐3415‐2.
d) inne publikacje nie ujęte wyżej, opis wg wzoru j.w.
Recenzja:
G. Wiończyk, Pytanie o człowieka – jeszcze raz i bez końca (A.J. Heschel, „Kim jest człowiek”),
„ArtPapier”, 15 maja 2015 (274)/2015, j. polski.

B) przedmioty własności przemysłowej, w tym zwłaszcza wynalazki, wzory użytkowe, wzory
przemysłowe, ich ochrona prawna i ich wdrożenia (wyszczególnić):
C) Udział w konferencjach naukowych /prezentacja prac na konferencjach
Udział w konferencjach naukowych /prezentacja prac na konferencjach
Referaty:
X Polski Zjazd Filozoficzny, Poznań, 15-19.09.2015. „Naracja mistyka – narracja interpretatora. O
hermeneutycznych aspektach lektury tekstu mistycznego”
„Oblicza mistyki”, Katowice, 23-24.04.2015. „O Bogu, który jest jak... Hermeneutyka i mistyka”
„Religia w czasie i przestrzeni”, Poznań, 17-18.04.2015. „Gdzie się ukryłeś? Czas i miejsce mistycznego
zjednoczenia w pismach św. Jana od Krzyża”
„Ciało i ponowoczesność”, Gdańsk, 21-22.03.2015. „Powrót do przekraczanego ciała?”
„Film i filozofia”, Katowice, 30.05.2015. „Film jako przykład/ przekład/ teoria. Przemoc w filmie w
kontekście teorii mimetyczno-ofiarniczej R. Girarda”

„Nieobecność, nieświadomość, pustka, nicość – próby transgresji i opisu”, Katowice, 26.09.2015.
„Szymborskiej światy możliwe”
„Paweł z Tarsu”, Katowice, 20.05.2015. „Św. Pawła hymn o kenozie a słabe myślenie”. „Film jako
przykład/ przekład/ teoria. Przemoc w filmie w kontekście teorii mimetyczno-ofiarniczej R. Girarda”
„Nieobecność, nieświadomość, pustka, nicość – próby transgresji i opisu”, Katowice, 26.09.2015.
„Szymborskiej światy możliwe”
„Paweł z Tarsu”, Katowice, 20.05.2015. „Św. Pawła hymn o kenozie a słabe myślenie”.
10.Uwagi:
.........................................................
podpis kierownika zadania
11. Uwagi Komisji Wydziałowej:
Komisja Wydziałowa
12. Uwagi Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych, Twórczości Artystycznej i Współpracy
z Gospodarką:

Część II
SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
WYDZIAŁU (INSTYTUTÓW, KATEDR, ZAKŁADÓW)
Nazwa Instytutu/Katedry/Zakładu: Katedra Teologii Dogmatycznej i Duchowości
1. Kierownik: ks. prof. dr hab. Jan Słomka
2. Główne dyscypliny/specjalności badawcze (nie należy podawać zadań badawczych):
Lp.

Nazwa dyscypliny
badawczej

Nazwa specjalności bad.
(w ramach dyscypliny)

Skład zespołu badawczego
(imię i nazwisko pracownika)

teologia

Teologia dogmatyczna
duchowości

i ks. prof. dr hab. Jan Słomka
ks. prof. dr hab. Jerzy
Szymik
ks. dr hab. Jacek Kempa
dr Anna Maliszewska
ks. dr Przemysław Sawa
mgr Marta Giglok
mgr Krzysztof Abucewicz
mgr Krzysztof Furmanek

3. Uzyskane w roku kalendarzowym 2015 stopnie i tytuły naukowe:
Lp

Imię i nazwisko
pracownika

Tytuł/ Data
stopień uzyskania

Dziedzina,
dyscyplina

Jednostka przeprowadzająca
przewód/postępowania

4. Finansowanie badań:
Rodzaj badań

Liczba
realizowanych
zadań

Działalność statutowa – „potencjał badawczy” 1
(pozostałość dotacji z 2014 r.) *
Działalność statutowa – „potencjał badawczy” 1
(dotacja na 2015 r.) *
Działalność statutowa – „młodzi naukowcy”
(pozostałość dotacji z 2014 r.) *
Działalność statutowa – „młodzi naukowcy” 3
(dotacja na 2015 r.) *
Działalność statutowa – dotacja na utrzymanie
specjalnego urządzenia badawczego *
Inwestycje (granty) aparaturowe
Inwestycje (granty) budowlane
Programy MNiSW
Projekty NCBR
Projekty NCN
Projekty badawcze inne -krajowe
Projekty zagraniczne/unijne

1

Środki
przyznane na
2015 r.
10383,35

10383,35

12494,73

2331,48

7140

Poniesione koszty
w zł. w 2015 r.*

3091

Projekty strukturalne
Udział w projektach badawczych w innych
ośrodkach krajowych
Udział
w
projektach
badawczych
w ośrodkach zagranicznych
Prace zlecone przez jednostki zewnętrzne
RAZEM: 5

30018,08

15805,83

* proszę podać kwoty netto (bez kosztów pośrednich)

5. Wykaz zadań realizowanych w zakresie:
a) działalności statutowej – „potencjału badawczego”
Kierownik
nazwa zadania
ks. prof. dr hab. Jan Możliwość dialogu teologii katolickiej z kulturą współczesną
Słomka
b) działalności statutowej – dotacji dla „młodych naukowców”
Kierownik
nazwa zadania
Krzysztof Abucewicz
Wczesnochrześcijańska teologia paschalna
Marta Giglok
Rola kategorii przestrzennych w opisie chrześcijańskiego
doświadczenia na przykładzie relacji chrześcijanin – Chrystus w
Listach Ignacego Antiocheńskiego.
Krzysztof Furmanek
Badania nad duchowością bł. Anny Kataryny Emmerich
c) projekty badawcze w ramach programów MNiSW
Nr grantu
Kierownik
Zespół
Temat
Nazwa programu
Czas realizacji
Przyznana kwota
d) projekty badawcze NCBR
Nr grantu
Kierownik
Zespół
Temat
Rodzaj projektu/Akronim
Czas realizacji
Przyznana kwota
e) projekty badawcze NCN
Nr grantu
Kierownik
Zespół
Temat
Nazwa konkursu
Czas realizacji
Przyznana kwota
2

f) projekty badawcze inne – krajowe
Jednostka finansująca
Kierownik
Zespół
Temat
Czas realizacji
Przyznana kwota
g) projekty badawcze unijne/zagraniczne/strukturalne
Jednostka finansująca
Kierownik
Zespół
Temat
Czas realizacji
Przyznana kwota
h)
udział
w
projektach
badawczych
w
innych
ośrodkach
krajowych/zagranicznych
dr Przemysław Sawa w:
Kierownik
ks. prof. Marek Chmielewski
Temat
Leksykon teologii duchowości
Nazwa ośrodka
Instytut Teologii Duchowości Katolickiej KUL

naukowych

i) udział w sieci naukowej/ naukowo-przemysłowej –krajowej/międzynarodowej
Nazwa sieci
Jednostka wiodąca
Zadanie badawcze
Kierownik zadania (w UŚ)
j) badawcza praca zlecona przez inne jednostki
Kierownik
Zespół
Temat
Czas realizacji
Kwota
Zleceniodawca
6A. Publikacje w roku kalendarzowym 2015, w których podano Uniwersytet Śląski jako
miejsce afiliacji przynajmniej jednego z autorów
Liczba publikacji
Monografii naukowych
Rozdziałów w monografiach
naukowych
W czasopismach naukowych
RAZEM:

Opublikowanych
Krajowych
2
12
13
27

3

Zagranicznych

8. Wyniki prac badawczych zadania:
A) Publikacje:
a)Wykaz publikacji w czasopismach naukowych opublikowanych,
opis wg wzoru:
Autor/ -rzy, Tytuł publikacji, Tytuł czasopisma, Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.), Numer (np.
nr/no./z./iss.), Rok wydania, Zajęte strony, Język publikacji, ISSN czasopisma, DOI (o ile artykuł ma
DOI),

 W czasopismach naukowych wymienionych w części A wykazu MNiSW:

 W czasopismach naukowych wymienionych w części B wykazu MNiSW:
Punkty


Anna
Maliszewska




Kościół Kobiet. Teologiczno-feministyczne postulaty odnowy struktur 10
Kościoła, w: „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 48,2 (2015).
Przemysław
Sawa




Krytyka twórczości teologicznej Elizabeth A. Johnson przez Konferencję 10
Episkopatu Stanów Zjednoczonych. Studium przypadku, w: „Śląskie Studia
Historyczno-Teologiczne” 48,1 (2015), s. 144-162, język polski, ISSN 01373447.

Drogi odnowy Kościoła według „Evangelii gaudium” papieża Franciszka, 10
„Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 48,1 (2015), s. 181-201.
Kiedy skutki chrztu i wiara zostają skrępowane tradycjami religijnymi?, 12
„Roczniki Teologiczne” 62 (2015) z. 5, s. 83-105.

Jerzy Szymik

Succisa virescit. Do czego Europie potrzebna dziś teologia? Linia Benedykta XVI, „Ethos” 12
28(2015) nr 1(109), s. 23-40.



Czasy przykładać do miary Chrystusa. Postęp(owanie) ku Bogu a ubóstwienie postępu – 12
kryteria J. Ratzingera/Benedykta XVI, „Roczniki Teologiczne. Teologia Dogmatyczna”
62(2015) z. 2, s. 21-45.



Destructio familiae. Diagnoza Josepha Ratzingera/Benedykta XVI, „Forum Teologiczne” 9
(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) 16(2015), s. 123-138.



Tak, Ojcze. Chrystologia modlitwy w ujęciu Josepha Ratzingera.Benedykta XVI, "Teologia 12
w Polsce. Nowa seria" 9(2015) nr 2, s. 5-21.



Circulus salutaris. J. Ratzinger/Benedykt XVI o relacji natury i łaski w sztuce 4
chrześcijańskiego życia, "Studia Gnesnensia" 29(2015), s. 5-23.

 Andrzej
Lwowski

" Teologia obecności Bożej w katechezach Benedykta XVI o modlitwie" - SSHT 48,1 10
(2015), s.164-181



"Początki działalności ewangelizacyjnej świętego Eugeniusza de Mazenoda" Teologia 4
Młodych 4 (2015) - w trakcie składu

 Anna
Wieluniecka

Egzystencjalny wymiar Apokalipsy świętego Jana według Romano Guardiniego, Śląskie 10
Studia Historyczno-Teologiczne 48,1 (2015) s. 124-144.
115

4

 W czasopismach naukowych wymienionych w części C wykazu MNiSW:
Krzysztof
Abucewicz

Między Chrystusem a ziemskimi pożądliwościami. Historia 11
przekładów, interpretacji i współczesna debata nad ewokacją ό
ἐμὸς ἔρως ἐσταύρωται (Rom 7, 2) Ignacego Antiocheńskiego, Vox
Patrum 35 (2015) t. 64, s. 37-68, język polski, ISSN: 0860-9411.
11

 Recenzowane publikacje w czasopismach zagranicznych innych niż wymienione
powyżej:

 Publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych
uwzględnionych w uznanej bazie publikacji o zasięgu międzynarodowym (proszę
podać nazwę bazy……………)

b) Wykaz monografii naukowych opublikowanych,
opis wg wzoru:
Tytuł , Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy, Rok wydania, Miejsce wydania, Wydawnictwo, Liczba stron,
Język publikacji, ISBN, DOI (o ile monografia ma DOI),
Punkty
Anna
Maliszewska

Kobieta wyzwolona. Maryja w teologii Elizabeth E. Johnson, Anna 20
Maliszewska, 2015, Katowice, Księgarnia św. Jacka, ss. 256, język polski, ISBN
978-83-7030-972-5.

Jerzy Szymik Theologia benedicta, t. 3, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2015, ss. 446.

20

Jacek Kempa Słowo, doświadczenie, tajemnica, red. J. Kempa, M. Giglok, 2015, Katowice, 4
(red.)
Wydawnictwo Uniwersytetu Sląskiego, ss. 391, j. polski, ISBN

9788380125117.
44

c) Wykaz rozdziałów w monografiach naukowych opublikowanych,
opis wg wzoru:
Autor/ -rzy, Tytuł rozdziału, Tytuł całości (książki), Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy całości (książki), Rok
wydania, Miejsce wydania, Wydawnictwo, Zajęte strony, Język publikacji, ISBN całości, DOI (o ile
monografia ma DOI),

5

Punkty



Anna
Dogmat o wiecznym dziewictwie Maryi – próba ustanowienia granic i 4
Maliszewska reinterpretacji

, w: Historia- interpretacja- reprezentacja, t. 3, red. L.
Mokrzecki, M. Brodnicki, J. Taraszkiewicz, Wydawnictwo Athenae
Gedanenses, Gdańsk 2015.



Przemysław
Sawa





Dogmatyczna i pastoralna ocena praktyk związanych z modlitwą o 4
uwolnienie, w: „To urzeczywistniajcie w Kościele, co w Chrystusie
Jezusie” (Flp 2, 5). Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Jana
Flisa w 70. rocznicę urodzin, red. P. Goniszewski, C. Korzec,
Szczecin 2015, s. 913-935.
Język nowej ewangelizacji drogą doświadczenia Tajemnicy, w: J. 4
Kempa, M. Giglok (red.), Słowo, doświadczenie, tajemnica, Katowice
2015, s. 347-362.

Jerzy
Szymik

Cantare amantis est. Piękno, miłość, muzyka, w: Cantare amantis est. Wieloautorska 4
monografia naukowa z okazji 80. urodzin ks. prof. dr hab. Ireneusza Pawlaka, red. W.
Hudek, P. Wiśniewski, Wydawnictwo „Polihymnia”, Lublin 2015, s. 102-106.



Sprawiedliwość Boża w perspektywie chrystologii. Analiza i interpretacja kilku tez J. 4
Ratzingera/Benedykta XVI, w: Sprawiedliwość i miłość społeczna. Refleksja
interdyscyplinarna w 90-lecie (Archi)diecezji Katowickiej, red. A. Wuwer, Księgarnia
św. Jacka, Katowice 2015, s. 97-112.



Najgłębsze pragnienie Boskiego Nauczyciela. Ekumenizm według Josepha 4
Ratzingera/Benedykta XVI, w: Poezja i egzystencja. Księga jubileuszowa ku czci
Profesora Józefa F. Ferta, red. W. Kruszewski, D. Pachocki, Wydawnictwo KUL, Lublin
2015, s. 769-788.



Współczujący Bóg, w: Sztuka modlitwy. Życie duchowe w praktyce, red. J. Augustyn, 4
Wydawnictwo WAM, Kraków 2015, s. 545-551.



Księdza Janusza Stanisława Pasierba teologia piękna, w: Literatura – kultura religijna - 4
polskość. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Krzysztofowi Dybciakowi w
65. rocznicę urodzin, red. K. Koehler, W. Kudyba, J. Sikora, Wydawnictwo UKSW,
Warszawa 2015, s. 665-675.



Zadania teologii wobec Tajemnicy Boga, w: Słowo, doświadczenie, tajemnica, red. J. 4
Kempa, M. Giglok, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, s. 279-289.



Jacek Kempa Tożsamość i aktualizacja wiary. Kłopotliwe pole napięć, w: Teologiczna 4

cnota wiary, red. W. Wołyniec, Wrocław 2015 (Opera Theologiae
Systematicae, 2), s. 20-30. ISBN 9788363642358.




Wiedza i tajemnica w teologicznym dyskursie o zbawieniu człowieka 4
przez Chrystusa, w: Słowo, doświadczenie, tajemnica, red. J. Kempa,
M. Giglok, Katowice 2015, s. 303-319. ISBN 9788380125117
Karol
Wielgosz

Dekret „Ad Gentes” u źródeł teologii kontekstualnych, w: Wciąz u początków ... 4
50‐lecie „Ad Gentes i 90 lat zaangażowania (archi)diecezji katowickiej w misje
kościoła powszechnego, Katowice 2015, ss. 81 – 97.
48

a) inne publikacje nie ujęte wyżej, opis wg wzoru jw.

6

Jan
Słomka

Teologia chrztu u ojców Kościoła, w: Nowe życie w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa. Program
duszpasterski na lata 2013-2017 pod red. ks. dra Szymona Stułkowskiego, Poznań 2015, s. 221- 238.

6B. Wydawnictwa własne ( tytuł, język, nakład, liczba punktów)
6C. Punkty za publikacje (wg punktacji MNiSW) wydane w roku 2015, w których podano
Uniwersytet Śląski jako miejsce afiliacji co najmniej jednego z autorów:
Punkty za monografie i podręczniki akademickie (suma punktów)
Punkty za artykuły (suma punktów)

92 (łącznie r
rozdziałami)
126

7A. Działalność artystyczna wg wzoru:
- Wystawa / Koncert:
Autor/ -rzy (artyści, kompozytorzy, inni):
Tytuł/Temat wystawy/koncertu:
Data:
Miejsce:
- Praca artystyczna:
Autor/ -rzy:
Tytuł pracy:
Rodzaj (film, fotografia, obraz, grafika, utwór muzyczny):
Data powstania/premiery (DD-MM-RRRR);
Miejsce:
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

koncerty zagraniczne (symfoniczne, kameralne, recitale)
koncerty krajowe (symfoniczne, kameralne, recitale)
nagrania (płytowe, radiowe)
wystawy zagraniczne (indywidualne, zbiorowe)
wystawy krajowe (indywidualne, krajowe)
udział w festiwalach filmowych (krajowych, zagranicznych)
autorstwo dzieła artystycznego
inne

7B. Punkty za działalność artystyczną (wg Ankiety jednostki naukowej):

8. Konferencje naukowe:

uczestnictwo w konferencjach krajowych i zagranicznych
Konferencje
Liczba osób*
Liczba konferencji
Liczba wygłoszonych referatów

Krajowe
7
7
7

Zagraniczne

* pracownika, który uczestniczył w wielu konferencjach naukowych należy wykazać wielokrotnie

 Prezentacje prac na konferencjach,
wg wzoru:
Nazwa/ miejsce/ termin konferencji
Tytuł/ forma/ autor prezentacji

7

Razem
7
7
7

1. Spotkanie Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, Warszawa 19/20.01.2015, Chrzest w
starożytności chrześcijańskiej, referat, Jan Słomka
2. II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa HISTORIA-

INTERPRETACJA-REPREZENTACJA. Gdańsk-Sopot, 16 IX 2015.
Wygłoszony referat: "Dogmat o wiecznym dziewictwie Maryi – próba ustanowienia
granic i reinterpretacji". Anna Maliszewska
3.

Oblicza Mistyki, Wydział Teologiczny UŚ, Katowice, 23-24.04.2015
- Mistycyzm ewangelikalny – źródła, podstawy, przejawy; referat,
Przemysław Sawa

4.

Recepcja nauki o zmyśle wiary dzisiaj. Wokół dokumentu Międzynarodowej
Komisji Teologicznej „Sensus fidei w życiu Kościoła”, Wydział Teologiczny
UŚ, Katowice, 28.10.2015
- Rozumienie Sensus fidei w nauce prawosławia i wspólnot protestanckich.
Inspiracje dla katolickiej teologii i praktyki; referat, Przemysław Sawa

5.

Polska kultura religijna, Ignatianium, Kraków 9.12.2015
- Współczesna kultura duchowa w polskim chrześcijaństwie. Opis, próba
oceny, perspektywy, referat, Przemysław Sawa

6.

„Kościół i świat”. Eklezjologia posoborowa Josepha Ratzingera/Benedykta
XVI, Wydział Teologiczny UMK, Toruń 10.12.2015
- Benedykta XVI teologia odnowy Kościoła. Wokół eklezjologii nowej
ewangelizacji,
referat, Przemysław Sawa

7.

Konferencja „Skarby Kościoła”, Kraków, 24 lutego 2015, referat: „Św. Anzelm
z Canterbury: sztuka dyskursu w czasach konfrontacji”. Referat Jacek Kempa



konferencje naukowe zorganizowane przez Jednostkę
krajowych

ogółem

wygłaszających
referaty

150

wygłaszających
referaty

Międzynarodowa
Konferencja
Naukowa „Oblicza
mistyki”
Recepcja nauki o
zmyśle wiary
dzisiaj
Wokół
dokumentu
Międzynarodowe

termin

z zagranicy

w tym UŚ

nazwa konferencji

ogółem

rodzaj konferencji
(krajowa =K* lub
międzynarodowa** =M)

liczba uczestników

140

50

3

3

50

8

wykaz jednostek, których
przedstawiciele brali udział w
konferencji (nazwy jednostek)
lub
liczba jednostek naukowych,
których przedstawiciele brali
udział w konferencji naukowej
10

2324.04.2
015

28,10,
2015

50

8

5

j Komisji
Teologicznej
„Sensus fidei w
życiu Kościoła”

*Konferencja krajowa: taka, w której udział wzięli przedstawiciele co najmniej 5 jednostek
naukowych
**Konferencja międzynarodowa: taka, w której co najmniej 1/3 czynnych uczestników
wygłaszających referaty reprezentowała zagraniczne ośrodki naukowe
9. Stypendia przyznane pracownikom Jednostki (nie dotyczy stypendiów przyznawanych
uczestnikom studiów doktoranckich, będących pracownikami UŚ)
Wykaz stypendystów:
imię i nazwisko prac. rodzaj stypendium
źródło finansowania okres
pobierania
stypendium

10. Nagrody za działalność naukową/zastosowania praktyczne (oprócz nagród JM
Rektora):
Imię
Nazwa
Instytucja
Charakter
Rodzaj działalności uhonorowanej
i
nazwisko nagrody
przyznająca
nagrody:
nagrodą
pracownika
nagrodę
I- Indywidualna (działalność naukowa lub naukowobadawcza, osiągnięcia naukowo-techniczne,
Z- Zespołowa
osiągnięcia naukowe lub artystyczne, wybitny
JN- dla jednostki dorobek naukowy lub artystyczny, osiągnięcia
będące podstawą nadania stopnia doktora
naukowej
habilitowanego,
wyróżniona
rozprawa
doktorska, zastosowanie praktyczne wyników
badań naukowych lub prac rozwojowych,
inne)

11. Członkostwo we władzach i pełnione przez pracowników jednostki funkcje
w zagranicznych lub międzynarodowych towarzystwach, organizacjach i instytucjach
naukowych lub artystycznych oraz komitetach redakcyjnych czasopism naukowych o zasięgu
międzynarodowym (w tym pełnienie funkcji redaktora naczelnego) oraz uczestnictwo
w ciałach eksperckich powołanych przez organy i instytucje państwowe
krajowe
i międzynarodowe:
Imię i nazwisko Nazwa
Pełnione funkcje
pracownika,
organizacji/czasopisma/grupy
tytuł/stopień
eksperckiej

Rok wyboru*

*jeżeli funkcja z wyboru

12. Udział pracowników jednostki w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich organach
(komisjach, radach, ciałach doradczych itp.), związanych tematycznie z obszarem współpracy
nauki z gospodarką – przykładowo: członkostwo w Radach Naukowych Parków NaukowoTechnologicznych, konsultant Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego,
członek Rady ds. CSR w Województwie Śląskim, udział w inicjatywach klastrowych (które
nie zostały wykazane w p. 11).
9

Imię i nazwisko pracownika

Nazwa organizacji

Pełnione funkcje

13. Zgłoszone do ochrony: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe lub inne
przedmioty własności przemysłowej.
14. Uzyskane patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe, prawa
z rejestracji wzorów przemysłowych lub inne uzyskane prawa własności przemysłowej.
15. Promocja wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych lub innych
przedmiotów własności przemysłowej w formie:
 promocji na targach i wystawach krajowych i zagranicznych (wymienić),
 udziału w konkursach (wymienić),
 promocji na blogach, portalach, sieciach współpracy (wymienić).
16. Certyfikowane laboratoria i aparatura.
17. Wykaz najcenniejszej/unikatowej aparatury naukowo-badawczej Instytutu/Katedry
zakupionej w roku kalendarzowym 2015.
Nazwa urządzenia

Koszt w zł

Źródło finansowania

18. Najważniejsze osiągnięcia naukowe Jednostki
(zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27
października 2015r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej
jednostkom naukowym)

19. Współpraca Jednostki z firmami, instytucjami samorządu terytorialnego, ośrodkami
innowacji, organizacjami pozarządowymi, izbami gospodarczymi, fundacjami itp.
prowadzenie szkoleń dla wyżej wymienionych jednostek
sporządzanie opinii o innowacyjności
odpłatne udostępnianie aparatury/laboratorium
staże naukowców w przedsiębiorstwach lub przedsiębiorców w jednostkach naukowych
inne (jakie?)
20. Kopie (skany) rozliczeń
realizowanych w 2015 roku.

indywidualnych

wszystkich

Osoba sporządzająca sprawozdanie, dane do kontaktu:

Podpis kierownika jednostki:

10

zadań

badawczych

Katedra Teologii Fundamentalnej,
Misjologii i Filozofii Chrześcijańskiej

Wydział

Instytut

Katedra

Teologiczny

Zakład

Teologii Fundamentalnej, Misjologii i Filozofii
Chrześcijańskiej

INDYWIDUALNE SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW
NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ PRZYZNANĄ NA 2015 ROK – POTENCJAŁ BADAWCZY
1. Nazwa zadania badawczego:
W ramach działań naukowych Katedry kontynuowane są zadania badawcze rozpoczęte w ubiegłych
latach w ramach działania poszczególnych Zakładów, jeszcze przez reorganizacją struktur Wydziału.
Poszczególne zadania badawcze:
- Misje w kontekście kultur i religii
- Dialog objawionej antropologii ze współczesną kulturą (kontekst nowożytny i ponowoczesny)
2. Kierownik zadania:
ks. prof. dr hab. Jan Górski, jangor@katowice.opoka.org.pl
(Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko, e-mail, tel. służbowy)

3. Osoby uczestniczące w realizacji zadania:
ks. dr hab. Sławomir Zieliński, ks. dr Witold Kania
(Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)

4. Sprawozdanie merytoryczne (max. 500 wyrazów):
a) cel badań:
Misje w kontekście kultur i religii - Projekt należy do grupy tzw. badań podstawowych w misjologii. Celem projektu jest prześledzenie warunków i przeszkód, jakie towarzyszą procesowi pierwszej ewangelizacji.
Pierwszy kontakt chrześcijan z ludami żyjącymi w innym kulturach i religiach natrafia na wiele trudności i
chociaż wymaga dalszego pogłębienia jest często decydujący dla dalszej formacji. Ma prowadzić do rozwoju wiary i przyjęcia chrztu.
Dialog objawionej antropologii ze współczesną kulturą - Celem badań jest ukazanie różnych wymiarów
myśli postmodernistycznej jako obszaru zainteresowań badawczych teologii fundamentalnej i filozofii
chrześcijańskiej.
b) opis zrealizowanych prac:
Prace nad projektami w 2015 roku miały charakter kontynuacji. W zakresie powyższych prac badawczych
wygłoszono szereg wykładów związanych z w/w projektami, zarówno w ośrodkach naukowych w Polsce,
jak i za granicą.
c) opis najważniejszych osiągnięć:
Udział w wielu konferencjach i sympozjach naukowych, publikacja uzyskanych wyników badań.
d) wykorzystanie uzyskanych wyników:
Uzyskane wyniki z powyższych prac badawczych zostały opublikowane w postaci artykułów oraz poszczególnych rozdziałów w monoggrafiach.
1

5. Sprawozdanie finansowe z uzasadnieniem wydatków:
a) środki przyznane ogółem: 8.980,47 zł (reszta z dotacji 2014: 2.651,85 zł + dotacja 2015: 6.328,62 zł)
b) koszty poniesione ogółem: 2.651,85 zł (2014) + 2.409,59 zł (2015)
c) szczegółowy kosztorys wynikowy:
A) Aparatura badawcza (wyszczególnienie):
lp.

nazwa urządzenia

koszt w zł.

uzasadnienie

B)
B)

Koszt aparatury razem:
B) Materiały eksploatacyjne (biurowe, odczynniki, programy komputerowe, itp.):
rodzaj materiałów

koszt w zł

Koszt materiałów eksploatacyjnych razem:
C) Koszty podróży i uczestnictwa w konferencjach:
1. Delegacje krajowe razem:
641,50 zł (ks. dr W. Kania - Poznań)
2. Podróże zagraniczne:
miejsce

koszt w zł

uzasadnienie

Austria
10-13.02.2015

772,19

ks. prof. dr hab. Jan Górski
Udział w Konferencji
Heiligenkreuz, Austria

Frankfurt IWM

1321,92

ks. prof. dr hab. Jan Górski
Bilet lotniczy
Udział w Konferencji
Institut für Weltkirche und Mission, Frankfurt

Presov

720,09

ks. dr Witold Kania
Udział z wykładem w ramach The 2nd International Conference on Philosophy and Canon Law: Man-Family-Society: in the Modern World - on the 50th Anniversary of the
Promulgation of the Conciliar Constitution „Gaudium et
spes”, November 6-7, 2015, Presov, Slovakia

2

Uniwersytet we Fryburgu
(Szwajcaria)
12-14.11.2015

2548,78
- 2548,78

ks. dr hab. Sławomir Zieliński
1423,70 PLN - bilet lotniczy
1124,00 PLN - dieta
Ze względu na strajk Lufthansy odwołano lot do Frankfurtu i Genewy.
Nie wziąłem udziału w konferencji poświęconej ruchowi
Radical Orthodoxy z wystąpieniem założyciela Johna
Millbanka.
Niewykorzystaną sumę diety zwróciłem (przelew na
konto); natomiast zwrot kosztów biletu lotniczego jest w
trakcie realizacji.

Koszt podróży służbowych razem: 3455, 70 zł
D) Wynagrodzenia:
Imię i nazwisko

wysokość wynagrodzenia w
zł

uzasadnienie

Koszt wynagrodzeń razem:
E) Pozostałe koszty (np. wydawnictwa) :
wyszczególnienie

koszt w zł

uzasadnienie

Pozostałe koszty razem:
F) Razem koszty zadania(poz. A+B+C+D+E) : 3.455,70 zł
6. Charakter realizowanego zadania: inicjalny, kontynuowany, zakończony
(zbędne skreślić)

7. Realizowane zadanie przyczyniło się do awansu naukowego:
a) uzyskane stopnie/tytuł:
1.
(imię i nazwisko, stopień/tytuł, data uzyskania, miejsce)

2.
b) wszczęcie przewodu/postępowania:
1.
(imię i nazwisko, data i miejsce wszczęcia przewodu/postępowania)
3

8. Wyniki prac badawczych zadania:

A) Publikacje:
a)Wykaz publikacji w czasopismach naukowych opublikowanych,

opis wg wzoru:
Autor/ -rzy, Tytuł publikacji, Tytuł czasopisma, Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.), Numer (np. nr/no./z./iss.), Rok wydania,
Zajęte strony, Język publikacji, ISSN czasopisma, DOI (o ile artykuł ma DOI),

W czasopismach naukowych wymienionych w części A wykazu MNiSW:

W czasopismach naukowych wymienionych w części B wykazu MNiSW:

W czasopismach naukowych wymienionych w części C wykazu MNiSW:
- W. Kania, Moral Issues od Advance Directives, Philosophy ﹠Canon Law, vol 1, 1, 2015, pp. 103-120, English, ISSN 2450-4955.

Recenzowane publikacje w czasopismach zagranicznych innych niż wymienione powyżej:

Publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w uznanej bazie publikacji o zasięgu międzynarodowym (proszę podać nazwę bazy……………)
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b) Wykaz monografii naukowych opublikowanych,

opis wg wzoru:
Tytuł , Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy, Rok wydania, Miejsce wydania, Wydawnictwo, Liczba stron, Język publikacji, ISBN,
DOI (o ile monografia ma DOI),

c) Wykaz rozdziałów w monografiach naukowych opublikowanych,

opis wg wzoru:
Autor/ -rzy, Tytuł rozdziału, Tytuł całości (książki), Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy całości (książki), Rok wydania, Miejsce
wydania, Wydawnictwo, Zajęte strony, Język publikacji, ISBN całości, DOI (o ile monografia ma DOI),

- J. Górski, Głosimy Chrystusa ukrzyżowanego - wspólne zadanie chrześcijan, Billy Graham. Ewangelizator
w rozdartym świecie, w: A. Palion (red.), 2015, Katowice, Wydawn. Emmanuel, s. 91-96, j. polski.
- J. Górski, Misjologia przełomu XIX i XX wieku, Edukacja ekumeniczna w społeczności Śląska Cieszyńskiego w II połowie XIX wieku. 130. rocznica święceń biskupa Franciszka Śniegonia, w: J. Budniak, N.
Ruman (red.), 2015, Cieszyn, Wydawnictwo Offsetdruk i media sp. z o. o. Cieszyn, s. 61-65, j. polski, ISBN
978-83-60431-96-2.
- J. Górski, Niewolnictwo w nauczaniu Jana Pawła II, De Revolutionibus Orbium Populorum Ioannis Pauli
II. Papież wobec wykluczenia społecznego, w: K. Pilarczyk (red.), 2015, Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe, s. 517-527, j. polski, ISBN 978-83-7666-504-7.
- J. Górski, Wpływ posoborowej misjologii na współczesną teologię, Wciąż u poczatków… 50-lecie Ad gentes i 90 lat zaangażowania (archi)diecezji katowickiej w misję Kościoła powszechnego, w: G. Wita (red.),
2015, Katowice, Wydawn. św. Jacka, s. 62-66, j. polski, ISBN 978-83-7030-985-5.
- W. Kania, Godność osoby ludzkiej podstawą życia społecznego - zarys problematyki, Między zwiątpieniem
i nadzieją. Refleksja nad społeczną myślą encykliki „Solicitudo rei socialis” Jana Pawła II, w: R. Kantor,
M. Kluz, J. Młyński (red.), 2015, Tarnów, Poligrafia Redemptorystów, s. 26-44, ISBN 978-83-7631-584-3.
d) inne publikacje nie ujęte wyżej, opis wg wzoru j.w.
- J. Górski, Misje inter gentes inspiracją dla rozwoju integralnego, w: Studia Misjologiczne 5‐6(2012‐2013),
s. 27‐32, j. polski, ISSN 1689‐5894. (numer ukazał się w 2015r.)
- S. Zieliński, Kategoria świadectwa w procesie odkrywania wiarygodności chrześcijaństwa w ujęciu René
Latourell’a, w: Częstochowskie Studia Teologiczne 42(2014), s. 201‐212, ISSN 0137‐4087. (numer ukazał się
w 2015r.)
Recenzje (S. Zieliński):
5

- François Gachoud, Comment penser la Résurrection? Essai philosophique, Editions du Cerf, seria: La nuit
surveileé, Paris 2014, ss. 207, w: Częstochowskie Studia Teologiczne 42(2014), s. 255‐259, ISSN 0137‐4087.
- Yves Ledure, Sécularisation et spiritualité. Approche anthropologique du christianisme, Editions Lessius,
Bruxelles 2014, ss. 171, w: Częstochowskie Studia Teologiczne 42(2014), s. 260‐262, ISSN 0137‐4087.
- Joseph Moingt, Figures de théologiens, Les éditions du Cerf, seria: Théologies, Paris 2014, ss. 287, w:
Częstochowskie Studia Teologiczne 42(2014), s. 262‐265, ISSN 0137‐4087.
- Gilles Routhier, Cinquante ans aprés Vatican II. Que reste‐t‐il à mettre en oeuvre?, Les éditions du Cerf,
seria: Unam sanctam nr 5, Paris 2014, ss. 301, w: Częstochowskie Studia Teologiczne 42(2014), s. 265‐269,
ISSN 0137‐4087.

B) przedmioty własności przemysłowej, w tym zwłaszcza wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, ich ochrona prawna i ich wdrożenia (wyszczególnić):

C) Udział w konferencjach naukowych /prezentacja prac na konferencjach

wg wzoru:
Nazwa/ miejsce/ termin konferencji
Tytuł/ forma prezentacji

1.
-

-

-

-

Ks. prof. dr hab. Jan Górski:
Konfernecja Heiligenkreuz, Austria 2015. Udział.
Konferencja Institut für Weltkirche und Mission, Frankfurt 2015. Udział.
Konferencja: „Tantur and the Future of Ecumenical and Religious Dialogue: Expanding the Horizons”,
Ecumenical Tantur Institute, Jerozolima, 8-11.01.2015. Udział.
Konferencja: „Convegno Internazionale a Cinquant’anni dalla Promulgazione del Decreto Conciliare Ad
Gentes”, Pontificia Universita Urbaniana, Roma, 21-23.-4.2015. Udział.
Czynny udział w organizacji i przebiegu IV Krajowego Kongresu Misyjnego w Warszawie, 06.2015.
Wykład dla Franciszkanów OFM Conv. z Europy Środkowo-Wschodniej, Krnov, Czechy, 20.08.2015.
Organizacja dorocznego spotkania Stowarzyszenia Misjologów Polskich, Kielce, 6-8.09.2015.
Sympozjum misjologiczne: „Jubileusz nowego paradygmatu misji”, wykład: „Od Ad gentes do Redemptoris missio - cele i horyzonty misji”, Pieniężno, 23-25.10.2015.
Sympozjum misjologiczne: „Odnowa świadomości misyjnej inspiracją dla współczesnej teologii. 50. rocznica soborowego Dekretu Ad gentes”, Katowice, 03.12.2015. Wykład: „Wpływ posoborowej misjologii na
współczesną teologię”.
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2. Ks. dr hab. Sławomir Zieliński:
-

-

XI Zjazd Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce, Islam. Apologia i dialog, 16-18.09.2015,
Rzeszów.
Sympozjum naukowe „Carbo et terra laudate Dominum. Nie tylko o węglu mowa. Refleksja nad przesłaniem encykliki papieża Franciszka Laudato Si”, WTL UŚ, Katowice, 09.12.2015. Referat: „Wybrane refleksje teologiczne w świetle encykliki Laudato Si”.

3. Ks. dr Witold Kania:
-

The 4th International Ecumenical-Legal Conference „Religious Freedom Today” - on 50th Anniversary of
Vatican II Decree on Religious Freedom Dignitatis Humanae, Brenna, April 16-17, 2015. Wykład: „Religious Freedom in the Writings of the American Jesuit and Theologian John Courtney Murray”.

-

-

X Polski Zjazd Filozoficzny, Poznań, 15-19.09.2015. Wykład: „Edmunda D. Pellegrino interpretacja zasad
etyki medycznej”.
The 2nd International Conference on Philisophy and Canon Law: Man-Family-Society: in the Modern
World - on the 50th Anniversary of the Promulgation of the Conciliar Constitution „Gaudium et spes”,
Presov, Slovakia, November 6-7, 2015. Wykład: „Gaudium et spes o godności ludzkiej. Implikacje w bioetyce”.
D) osiągnięcia artystyczne (wyszczególnić):

9. Określenie potencjału komercjalizacyjnego.
Proszę określić, czy jest możliwa komercjalizacja wyników badań powstałych w projekcie (np. po analizie wyników badań zdecydowano o przygotowaniu
zgłoszenia patentowego; stworzono prototyp wynalazku, którego dopracowanie może zainteresować potencjalnego kupca/licencjobiorcy; wyniki badań mogą
zostać skomercjalizowane, wymagają jednak dodatkowych badań i nakładów finansowych; wyniki badań są wysoko innowacyjne i mogą zainteresować partnerów biznesowych).
Proszę podać dziedziny gospodarki, w których można zastosować wyniki badań.

10.Uwagi:

.........................................................
podpis kierownika zadania

11. Uwagi Komisji Wydziałowej:

7

Komisja Wydziałowa

12. Uwagi Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych, Twórczości Artystycznej i Współpracy z Gospodarką:
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Część II
SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH WYDZIAŁU (INSTYTUTÓW, KATEDR, ZAKŁADÓW)
Nazwa Instytutu/Katedry/Zakładu: Katedra Teologii Fundamentalnej, Misjologii i Filozofii
Chrześcijańskiej
1. Kierownik: ks. prof. dr hab. Jan Górski
2. Główne dyscypliny/specjalności badawcze (nie należy podawać zadań badawczych):
Lp.

Nazwa dyscypliny badaw- Nazwa specjalności bad.
(w ramach dyscypliny)
czej

Skład zespołu badawczego
(imię i nazwisko pracownika)

1.

Misjologia

2.

Teologia
fundamen- antropologia, kultura post- ks. dr
talna/filozofia chrześci- modernistyczna
Zieliński,
jańska
Kania

teologia kontekstualna, teo- ks. prof. dr hab. Jan Górski
logia religii
hab. Sławomir
ks. dr Witold

3. Uzyskane w roku kalendarzowym 2015 stopnie i tytuły naukowe:
Lp Imię i nazwisko pracow- Tytuł/ Data uzynika
stopień skania

Dziedzina,
dyscyplina

Jednostka przeprowadzająca przewód/postępowania

4. Finansowanie badań:
Rodzaj badań

Liczba realizowanych zadań

Środki przyznane na 2015
r.

Poniesione koszty
w zł. w 2015 r.*

Działalność statutowa – „potencjał badawczy”
(pozostałość dotacji z 2014 r.) *

2651,85 zł

2651,85 zł

Działalność statutowa – „potencjał badawczy”
(dotacja na 2015 r.) *

6328,62 zł

2409,59 zł

Działalność statutowa – „młodzi naukowcy”
(pozostałość dotacji z 2014 r.) *

1

Działalność statutowa – „młodzi naukowcy”
(dotacja na 2015 r.) *

3300,00 zł

3755,30 zł

12280,47 zł

8816,74 zł

Działalność statutowa – dotacja na utrzymanie
specjalnego urządzenia badawczego *
Inwestycje (granty) aparaturowe
Inwestycje (granty) budowlane
Programy MNiSW
Projekty NCBR
Projekty NCN
Projekty badawcze inne -krajowe
Projekty zagraniczne/unijne
Projekty strukturalne
Udział w projektach badawczych w innych
ośrodkach krajowych
Udział
w
projektach
w ośrodkach zagranicznych

badawczych

Prace zlecone przez jednostki zewnętrzne
RAZEM:

* proszę podać kwoty netto (bez kosztów pośrednich)

5. Wykaz zadań realizowanych w zakresie:
a) działalności statutowej – „potencjału badawczego”
Kierownik

nazwa zadania

ks. prof. dr hab. Jan Gór- Misje w kontekście kultur i religii (kontynuacja)
ski
ks. dr hab. S. Zieliński, ks. Dialog objawionej antropologii ze współczesną kulturą (kontynuadr W. Kania
cja)

b) działalności statutowej – dotacji dla „młodych naukowców”
2

Kierownik

nazwa zadania

mgr lic. kan. Grzegorz Lektura tekstu mistycznego w kontekście doświadczenia wiary.
Wiończyk
Studium teologiczne w perspektywie hermeneutycznej

c) projekty badawcze w ramach programów MNiSW
Nr grantu
Kierownik
Zespół
Temat
Nazwa programu
Czas realizacji
Przyznana kwota
d) projekty badawcze NCBR
Nr grantu
Kierownik
Zespół
Temat
Rodzaj projektu/Akronim
Czas realizacji
Przyznana kwota
e) projekty badawcze NCN
Nr grantu
Kierownik
Zespół
Temat
Nazwa konkursu
Czas realizacji
Przyznana kwota
f) projekty badawcze inne – krajowe
Jednostka finansująca
Kierownik
Zespół
Temat
Czas realizacji
Przyznana kwota
g) projekty badawcze unijne/zagraniczne/strukturalne
Jednostka finansująca
Kierownik
Zespół
Temat
Czas realizacji
Przyznana kwota
3

h) udział w projektach badawczych w innych ośrodkach naukowych krajowych/zagranicznych
Kierownik
Temat
Nazwa ośrodka
i) udział w sieci naukowej/ naukowo-przemysłowej –krajowej/międzynarodowej
Nazwa sieci
Jednostka wiodąca
Zadanie badawcze
Kierownik zadania (w UŚ)
j) badawcza praca zlecona przez inne jednostki
Kierownik
Zespół
Temat
Czas realizacji
Kwota
Zleceniodawca
6A. Publikacje w roku kalendarzowym 2015, w których podano Uniwersytet Śląski jako
miejsce afiliacji przynajmniej jednego z autorów
Liczba publikacji

Opublikowanych
Krajowych

Zagranicznych

Monografii naukowych
Rozdziałów w monografiach
naukowych

6

W czasopismach naukowych

11

RAZEM:

17

a)Wykaz publikacji w czasopismach naukowych opublikowanych,
opis wg wzoru:
Autor/ -rzy, Tytuł publikacji, Tytuł czasopisma, Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.), Numer (np.
nr/no./z./iss.), Rok wydania, Zajęte strony, Język publikacji, ISSN czasopisma, DOI (o ile artykuł ma
DOI),

W czasopismach naukowych wymienionych w części A wykazu MNiSW:

4

W czasopismach naukowych wymienionych w części B wykazu MNiSW:
G. Wiończyk, Teologia mowy. Między słownikiem a ontologią teologiczną, „Teologia w Pol-

sce” 9/2(2015), s. 195-212, j. polski, ISSN 1732-4572.
G. Wiończyk, Pragnienie Innego w perspektywie teorii mimetyczno-ofiarniczej René Gi-

-

rarda, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ Nauki Humanistyczne” 6(1/2015),
s. 113-128, j. polski, ISSN 2082-3916.
G. Wiończyk, Kto mówi? Pytanie o narrację w dobie pluralizmu, „Teologia i Człowiek”,

-

31/3(2015), j. polski, ISSN 1731-5638.

W czasopismach naukowych wymienionych w części C wykazu MNiSW:
- W. Kania, Moral Issues of Advance Directives, Philosphy ﹠Canon Law, vol 1, 1, 2015, pp.
103-120, English, ISSN 2450-4955.

Recenzowane publikacje w czasopismach zagranicznych innych niż wymienione powyżej:

5

Publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w uznanej bazie publikacji o zasięgu międzynarodowym

b) Wykaz monografii naukowych opublikowanych,
opis wg wzoru: Tytuł, Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy, Rok wydania, Miejsce wydania, Wydawnictwo, Liczba stron, Język publikacji, ISBN, DOI (o ile monografia ma DOI)

c) Wykaz rozdziałów w monografiach naukowych opublikowanych,
opis wg wzoru:
Autor/ -rzy, Tytuł rozdziału, Tytuł całości (książki), Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy całości
(książki), Rok wydania, Miejsce wydania, Wydawnictwo, Zajęte strony, Język publikacji, ISBN
całości, DOI (o ile monografia ma DOI),

- J. Górski, Głosimy Chrystusa ukrzyżowanego - wspólne zadanie chrześcijan, Billy Graham.
Ewangelizator w rozdartym świecie, w: A. Palion (red.), 2015, Katowice, Wydawn. Emmanuel, s. 91-96, j. polski.
- J. Górski, Misjologia przełomu XIX i XX wieku, Edukacja ekumeniczna w społeczności Śląska Cieszyńskiego w II połowie XIX wieku. 130. rocznica święceń biskupa Franciszka Śniegonia, w: J. Budniak, N. Ruman (red.), 2015, Cieszyn, Wydawnictwo Offsetdruk i media sp.
z o. o. Cieszyn, s. 61-65, j. polski, ISBN 978-83-60431-96-2.
- J. Górski, Niewolnictwo w nauczaniu Jana Pawła II, De Revolutionibus Orbium Populorum
Ioannis Pauli II. Papież wobec wykluczenia społecznego, w: K. Pilarczyk (red.), 2015, Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe, s. 517-527, j. polski, ISBN 978-83-7666-504-7.
- J. Górski, Wpływ posoborowej misjologii na współczesną teologię, Wciąż u poczatków…
50-lecie Ad gentes i 90 lat zaangażowania (archi)diecezji katowickiej w misję Kościoła powszechnego, w: G. Wita (red.), 2015, Katowice, Wydawn. św. Jacka, s. 62-66, j. polski, ISBN
978-83-7030-985-5.
- W. Kania, Godność osoby ludzkiej podstawą życia społecznego - zarys problematyki, Między zwiątpieniem i nadzieją. Refleksja nad społeczną myślą encykliki „Solicitudo rei
socialis” Jana Pawła II, w: R. Kantor, M. Kluz, J. Młyński (red.), 2015, Tarnów, Poligrafia
Redemptorystów, s. 26-44, ISBN 978-83-7631-584-3.
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- G. Wiończyk, Religijny gatunek. O ewolucji sacrum i ofiary, Człowiek - istota religijna, w:
K. Krzemińska, R. Beszterda, K. Pilarz, J. Perszon, A. Szymczyk, M. Klukowski, K. Olszewska, M. Finkielsztein, G. Wiończyk (red.), 2014, Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ss. 140, j. polski, ISBN 978-83-231-3415-2.

d) inne publikacje nie ujęte wyżej, opis wg wzoru j.w.
- J. Górski, Misje inter gentes inspiracją dla rozwoju integralnego, w: Studia Misjologiczne 5‐
6(2012‐2013), s. 27‐32, j. polski, ISSN 1689‐5894. (numer ukazał się w 2015r.)
- S. Zieliński, Kategoria świadectwa w procesie odkrywania wiarygodności chrześcijaństwa w
ujęciu René Latourell’a, w: Częstochowskie Studia Teologiczne 42(2014), s. 201‐212, ISSN
0137‐4087. (numer ukazał się w 2015r.)
Recenzje (S. Zieliński):
- François Gachoud, Comment penser la Résurrection? Essai philosophique, Editions du Cerf,
seria: La nuit surveileé, Paris 2014, ss. 207, w: Częstochowskie Studia Teologiczne 42(2014),
s. 255‐259, ISSN 0137‐4087.
- Yves Ledure, Sécularisation et spiritualité. Approche anthropologique du christianisme,
Editions Lessius, Bruxelles 2014, ss. 171, w: Częstochowskie Studia Teologiczne 42(2014), s.
260‐262, ISSN 0137‐4087.
- Joseph Moingt, Figures de théologiens, Les éditions du Cerf, seria: Théologies, Paris 2014, ss.
287, w: Częstochowskie Studia Teologiczne 42(2014), s. 262‐265, ISSN 0137‐4087.
- Gilles Routhier, Cinquante ans aprés Vatican II. Que reste‐t‐il à mettre en oeuvre?, Les
éditions du Cerf, seria: Unam sanctam nr 5, Paris 2014, ss. 301, w: Częstochowskie Studia
Teologiczne 42(2014), s. 265‐269, ISSN 0137‐4087.
Recenzja (G. Wiończyk):
‐ G. Wiończyk, Pytanie o człowieka ‐ jeszcze raz i bez końca (A. J. Heschel, Kim jest człowiek),
„Art Papier”, 15.05.2015 (274)2015, j. polski.

6B. Wydawnictwa własne ( tytuł, język, nakład, liczba punktów)
6C. Punkty za publikacje (wg punktacji MNiSW) wydane w roku 2015, w których podano
Uniwersytet Śląski jako miejsce afiliacji co najmniej jednego z autorów:
Punkty za monografie i podręczniki akademickie (suma punktów)
Punkty za artykuły (suma punktów)

7A. Działalność artystyczna wg wzoru:
- Wystawa / Koncert:
Autor/ -rzy (artyści, kompozytorzy, inni):
Tytuł/Temat wystawy/koncertu:
Data:
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Miejsce:
- Praca artystyczna:
Autor/ -rzy:
Tytuł pracy:
Rodzaj (film, fotografia, obraz, grafika, utwór muzyczny):
Data powstania/premiery (DD-MM-RRRR);
Miejsce:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

koncerty zagraniczne (symfoniczne, kameralne, recitale)
koncerty krajowe (symfoniczne, kameralne, recitale)
nagrania (płytowe, radiowe)
wystawy zagraniczne (indywidualne, zbiorowe)
wystawy krajowe (indywidualne, krajowe)
udział w festiwalach filmowych (krajowych, zagranicznych)
autorstwo dzieła artystycznego
inne

7B. Punkty za działalność artystyczną (wg Ankiety jednostki naukowej):

8. Konferencje naukowe:
a) uczestnictwo w konferencjach krajowych i zagranicznych
Konferencje
Krajowe

Zagraniczne

Razem

4

Liczba osób*
Liczba konferencji

15

7

22

Liczba wygłoszonych referatów

13

2

15

* pracownika, który uczestniczył w wielu konferencjach naukowych należy wykazać wielokrotnie

Prezentacje prac na konferencjach,
wg wzoru:
Nazwa/ miejsce/ termin konferencji
Tytuł/ forma/ autor prezentacji

1. Ks. prof. dr hab. Jan Górski:
- Czynny udział w organizacji i przebiegu IV Krajowego Kongresu Misyjnego w Warszawie,
06.2015.
- Wykład dla Franciszkanów OFM Conv. z Europy Środkowo-Wschodniej, Krnov, Czechy,
20.08.2015.
- Sympozjum misjologiczne „Jubileusz nowego paradygmatu misji”, wykład: „Od Ad genetes
do Redemptoris missio - cele i horyzonty misji”, Pieniężno, 23-25.10.2015.
- Sympozjum misjologiczne „Odnowa świadomości misyjnej inspiracją dla współczesnej teologii. 50. rocznica soborowego Dekretu Ad gentes”, Katowice, 03.12.2015. Wykład: „Wpływ
posoborowej misjologii na współczesną teologię”.
2. Ks. dr hab. Sławomir Zieliński:
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- Sympozjum naukowe „Carbo et terra laudate Dominum. Nie tylko o węglu mowa. Refleksja
nad przesłaniem encykliki papieża Franciszka Laudato Si”, WTL UŚ, 09.12.2015, referat:
„Wybrane refleksje teologiczne w świetle encykliki Laudato Si”.
3. Ks. dr Witold Kania:
- The 4th International Ecumenical-Legal Conference „Religious Freedom Today” - on 50th
Anniversary of Vatican II Decree on Religious Freedom Dignitatis Humanae, Brenna, April
16-17, 2015, Wykład: „Religious Freedom in the Writings of the American Jesuit and Theologian John Courtney Murray”.
- X Polski Zjazd Filozoficzny, Poznań, 15-19.09.2015. Wykład: „Edmunda D. Pellegrino interpretacja zasad etyki medycznej”.
- The 2nd International Conference on Philosphy and Canon Law: Man-Family-Society: in the
Modern World - on the 50th Anniversary of the Promulgation of the Conciliar Constitution
„Gaudium et spes”, Presov, Slovakia, November 6-7, 2015. Wykład: „Gaudium et spes o
godności ludzkiej. Implikacje w bioetyce”.
4. Mgr lic. kan. Grzegorz Wiończyk:
- X Polski Zjazd Filozoficzny, Poznań 15-16.09.2105. „Narracja mistyka - narracja interpretatora. O hermeneutycznych aspektach lektury tekstu mistycznego”.
- „Oblicza mistyki”, Katowice, 23-24.04.2015, „O Bogu, który jest jak… Hermenutyka i mistyka”
- „Religia w czasie i przestrzeni”, Poznań, 17-18.04.2015, „Gdzie się ukryłeś? Czas i miejsce
mistycznego zjednoczenia w pismach św. Jana od Krzyża”
- „Ciało i ponowoczesność”, Gdańsk, 21-22.03.2015, „Powrót do przekraczanego ciała?”
- „Film i filozofia”, Katowice, 30.05.2015, „Film jako przykład/przekład/teoria. Przemoc w
filmie w kontekście teorii mimetyczno-ofiarniczej R. Girarda”
- „Nieobecność, nieświadomość, pustka, nocość - próby transgresji i opisu”, Katowice,
26.09.2015, „Szymborskiej światy możliwe”
- „Paweł z Tarsu”, Katowice, 20.05.2015, „Św. Pawła hymn o kenozie a słabe myślenie”

b) konferencje naukowe zorganizowane przez Jednostkę
rodzaj
konferencji
(kraj
owa
=K*
lub
międzynarodow

liczba uczestników
krajowych

nazwa konferencji

termin

w
t
y
m
U
Ś

o
g
ół
e
m
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z zagranicy
wy
gła
sz
ają
cy
ch
referat
y

o
g
ó
ł
e
m

w
yg
łasz
ają
cy
ch
referat
y

wykaz jednostek, których
przedstawiciele brali udział w
konferencji (nazwy jednostek)
lub
liczba jednostek naukowych,
których przedstawiciele brali
udział w konferencji naukowej

a**
=M)

K

„Carbo et terra,
09.12
laudate Dominum.
Nie tylko o węglu
mowa”. Refleksja
nad przesłaniem
encykliki papieża
Franciszka Laudato
Si.

K

Ogólnopolska Kon- 30.05
ferencja Studentów
i Doktorantów
„Film i filozofia”

K

Ogólnopolska Kon- 26.09
ferencja Studentów
i Doktorantów
„Nieobecność, nieświadomość,
pustka, nicość próby transgresji i
opisu”

K

Konferencja Naukowa Studentów i
Doktorantów UŚ
„Paweł z Tarsu”

80

40
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Politechnika Śląska w Gliwicach
Akademia Ignatianum w Krakowie
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Śląski Uniwersytet Medyczny
w Katowicach
Główny Instytut Górnictwa w
Katowicach
Polska Akademia Nauk, Oddział w Katowicach
Uniwersytet Śląska w Katowicach

20.05

c)
c)
c)

*Konferencja krajowa: taka, w której udział wzięli przedstawiciele co najmniej 5 jednostek
naukowych
**Konferencja międzynarodowa: taka, w której co najmniej 1/3 czynnych uczestników wygłaszających referaty reprezentowała zagraniczne ośrodki naukowe
9. Stypendia przyznane pracownikom Jednostki (nie dotyczy stypendiów przyznawanych
uczestnikom studiów doktoranckich, będących pracownikami UŚ)
Wykaz stypendystów:
10

imię i nazwisko prac.

rodzaj stypendium

źródło finansowania

okres pobierania stypendium

10. Nagrody za działalność naukową/zastosowania praktyczne (oprócz nagród JM Rektora):
Imię
nazwisko
cownika

i Nazwa na- Instytucja
pra- grody
przyznająca
nagrodę

Charakter
na- Rodzaj działalności uhonorowanej
grody:
nagrodą
I. Indywidualna (działalność naukowa lub naukowo-badawcza,
osiągnięcia naukowo-techniczne, osiągnięcia
Z- Zespołowa
naukowe lub artystyczne, wybitny dorobek naJN- dla jednostki ukowy lub artystyczny, osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanaukowej
nego, wyróżniona rozprawa doktorska, zastosowanie praktyczne wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, inne)

11. Członkostwo we władzach i pełnione przez pracowników jednostki funkcje w zagranicznych lub międzynarodowych towarzystwach, organizacjach i instytucjach naukowych lub
artystycznych oraz komitetach redakcyjnych czasopism naukowych o zasięgu międzynarodowym (w tym pełnienie funkcji redaktora naczelnego) oraz uczestnictwo w ciałach eksperckich
powołanych przez organy i instytucje państwowe krajowe i międzynarodowe:
Imię i nazwisko pra- Nazwa
organizacji/czasopi- Pełnione funkcje
cownika, tytuł/sto- sma/grupy eksperckiej
pień
ks. prof. dr hab. Jan
Górski

Stowarzyszenie Misjologów
Polskich

prezes

ks. prof. dr hab. Jan
Górski

Studia Misjologiczne

redaktor naczelny

ks. dr Witold Kania

Czasopismo Philosophy﹠
Canon Law

sekretarz

*jeżeli funkcja z wyboru
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Rok wyboru*

12. Udział pracowników jednostki w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich organach (komisjach, radach, ciałach doradczych itp.), związanych tematycznie z obszarem współpracy nauki z gospodarką – przykładowo: członkostwo w Radach Naukowych Parków Naukowo-Technologicznych, konsultant Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego, członek
Rady ds. CSR w Województwie Śląskim, udział w inicjatywach klastrowych (które nie zostały
wykazane w p. 11).
Imię i nazwisko pracownika

Nazwa organizacji

Pełnione funkcje

13. Zgłoszone do ochrony: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe lub inne
przedmioty własności przemysłowej.
14. Uzyskane patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe, prawa z rejestracji wzorów przemysłowych lub inne uzyskane prawa własności przemysłowej.
15. Promocja wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych lub innych
przedmiotów własności przemysłowej w formie:
▪ promocji na targach i wystawach krajowych i zagranicznych (wymienić),
▪ udziału w konkursach (wymienić),
▪ promocji na blogach, portalach, sieciach współpracy (wymienić).
16. Certyfikowane laboratoria i aparatura.
17. Wykaz najcenniejszej/unikatowej aparatury naukowo-badawczej Instytutu/Katedry
zakupionej w roku kalendarzowym 2015.
Nazwa urządzenia

Koszt w zł

Źródło finansowania

18. Najważniejsze osiągnięcia naukowe Jednostki
(zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym)

19. Współpraca Jednostki z firmami, instytucjami samorządu terytorialnego, ośrodkami
innowacji, organizacjami pozarządowymi, izbami gospodarczymi, fundacjami itp.

12

prowadzenie szkoleń dla wyżej wymienionych jednostek
sporządzanie opinii o innowacyjności
odpłatne udostępnianie aparatury/laboratorium
staże naukowców w przedsiębiorstwach lub przedsiębiorców w jednostkach naukowych
inne (jakie?)
20. Kopie (skany) rozliczeń indywidualnych wszystkich zadań badawczych realizowanych
w 2015 roku.

Osoba sporządzająca sprawozdanie, dane do kontaktu:

Podpis kierownika jednostki:
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Katedra Teologii Moralnej i Katolickiej
Nauki Społecznej

Wydział
Teologiczny

Instytut

Katedra
TEOLOGII
MORALNEJ I KNS

Zakład

INDYWIDUALNE SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW
NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ PRZYZNANĄ NA 2015 ROK – POTENCJAŁ
BADAWCZY
1. Nazwa zadania badawczego:
Moralne konsekwencje „wiary ateistów” i „wiary chrześcijan”
2. Kierownik zadania:
Ks. prof. Alojzy Drożdż
(Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko, e-mail, tel. służbowy)

3. Osoby uczestniczące w realizacji zadania:
Ks. prof. Alojzy Drożdz, ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer, ks. dr Wojciech Surmiak, ks. dr
Grzegorz Ciuła
(Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)

4. 1. Sprawozdanie merytoryczne (max. 500 wyrazów):
a) cel badań: Celem jest eksplikacja kryteriów metodycznych rozróżniania
„moralności normatywnej” od moralności represywnej. Chodzi w badaniu o recepcję
Soborowego nauczania o moralności (w dziedzinie wychowania w szczególności). Ważna jest
także recepcja dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej pr. Biblia a moralność” Verbinum
2009). Ta część projektu będzie zrobiona przez ks. prof. A. Drożdża pt. Moralność i
wychowanie dziś”.
b). opis zrealizowanych prac: W listopadzie 2015 przygotowano do druku monografię
pt. Moralność i wychowanie dziś”. Została ona wycofana z wydawnictwa (ze względu na
trudności wydawnictwa) i oddana do druku w Wydawnictwie OO. Redemptorystów.
c). opis najważniejszych osiągnięć: Autor zwraca w ostatnim czasie uwagę badawczą na
to, że największa ilość publikacji koncentruje się wokół kwestii bioetycznych. Nie wolno
jednak zapomnieć, że zasadniczo etyka dotyczy problemów moralnych „in generis” oraz
problemów etyki społecznej (w w tym także etyki wychowawczej) W Polsce – literatura
na te tematy jest zaledwie „śladowa”.
d). wykorzystanie uzyskanych wyników: publikacja monografii.
5. Sprawozdanie finansowe z uzasadnieniem wydatków:
a) środki przyznane ogółem:
b) koszty poniesione ogółem:
c) szczegółowy kosztorys wynikowy:
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A) Aparatura badawcza (wyszczególnienie):
lp.

nazwa urządzenia

koszt w zł.

uzasadnienie

Koszt aparatury razem:
B) Materiały eksploatacyjne (biurowe, odczynniki, programy komputerowe, itp.):
rodzaj materiałów

koszt w zł

Koszt materiałów eksploatacyjnych razem:
C) Koszty podróży i uczestnictwa w konferencjach:
1. Delegacje krajowe razem:
2. Podróże zagraniczne:
miejsce

koszt w zł

uzasadnienie

Koszt podróży służbowych razem:
D) Wynagrodzenia:
Imię i nazwisko

wysokość
wynagrodzenia
w zł

uzasadnienie

Koszt wynagrodzeń razem:
E) Pozostałe koszty (np. wydawnictwa) :
koszt w zł
wyszczególnienie

uzasadnienie
Ze względów formalnych i organizacyjnych Uczelnia i
Wydział nie ponoszą kosztów publikacji

Pozostałe koszty razem:
F) Razem koszty zadania(poz. A+B+C+D+E) :
Koszty projektu wynoszą 00.00 zł.
6. Charakter realizowanego zadania: inicjalny, kontynuowany, zakończony
(zbędne skreślić)

7. Realizowane zadanie przyczyniło się do awansu naukowego:
a) uzyskane stopnie/tytuł:
1.
(imię i nazwisko, stopień/tytuł, data uzyskania, miejsce)

2.
b) wszczęcie przewodu/postępowania:
1.

2

(imię i nazwisko, data i miejsce wszczęcia przewodu/postępowania)

8. Wyniki prac badawczych zadania:
A) Publikacje:
a)Wykaz publikacji w czasopismach naukowych opublikowanych,
opis wg wzoru:
Autor/ -rzy, Tytuł publikacji, Tytuł czasopisma, Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.), Numer (np.
nr/no./z./iss.), Rok wydania, Zajęte strony, Język publikacji, ISSN czasopisma, DOI (o ile artykuł ma
DOI),

 W czasopismach naukowych wymienionych w części A wykazu MNiSW:

 W czasopismach naukowych wymienionych w części B wykazu MNiSW:

 W czasopismach naukowych wymienionych w części C wykazu MNiSW:

 Recenzowane publikacje w czasopismach zagranicznych innych niż wymienione
powyżej:

 Publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych
uwzględnionych w uznanej bazie publikacji o zasięgu międzynarodowym (proszę
podać nazwę bazy……………)

b) Wykaz monografii naukowych opublikowanych,
opis wg wzoru:
Tytuł , Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy, Rok wydania, Miejsce wydania, Wydawnictwo, Liczba stron,
Język publikacji, ISBN, DOI (o ile monografia ma DOI),

Tytuł : ‘”Moralność i wychowanie dziś”
Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy: Alojzy Drożdż, Antoni Koterla
Rok wydania: 2015
Miejsce wydania: Katowice
Wydawnictwo: Seria Ethice
Liczba stron: 142
Język publikacji: PL

3

ISBN: 678-83-7631-651-2
Tytuł : „ROZTROPNOŚĆ”
Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy: Alojzy Drożdż
Rok wydania: 2015
Miejsce wydania: KIELCE
Wydawnictwo: „Jedność””
Liczba stron: 200
Język publikacji: PL
ISBN: (W druku)
Tytuł : „Uczynki miłosierne co do ciała i co do duszy zawsze na czasie””
Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy: Alojzy Drożdż
Rok wydania: 2015
Miejsce wydania: Tarnów
Wydawnictwo: „Biblos””
Liczba stron: 250 (w druku)
Język publikacji: PL
ISBN: (W druku)

c) Wykaz rozdziałów w monografiach naukowych opublikowanych,
opis wg wzoru:
Autor/ -rzy, Tytuł rozdziału, Tytuł całości (książki), Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy całości (książki), Rok
wydania, Miejsce wydania, Wydawnictwo, Zajęte strony, Język publikacji, ISBN całości, DOI (o ile
monografia ma DOI),

1. A. Drożdż, Eklezjane uwarunkowania etosu pracy, w: I. Celary, A. Polok
(red), Etos pracy w przestrzeni społeczno-pastoralnej, Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, s. 206-221.
2. A. Drożdż, Moralna ocena wykluczenia, w: A. Wuwer (red),
Sprawiedliwość i miłość społeczna. Refleksja interdyscyplinarna w 90lecie Archidiecezji Katowickiej, Katowice – Piekary Śląskie 20015, ss.
192-208.
3. A. Dożdż, Antropoanemia, destrukcja więzi, wykluczenie, w: G. Polok, I.
Celary (red), Wykluczenie społeczne jako problem wielowymiarowy,
Studia i Materiały WTL, Katowice 2016, ss. 27-46.
d) inne publikacje nie ujęte wyżej, opis wg wzoru j.w.
1. A. Drożdż, Rozważania Drogi Krzyżowej, Polna 2015, ss. 90.
2. A. Drożdż, Dróżki maryjne w Pasierbcu, Biblos, Tarnów 2015 (w druku).
3. A. Drożdż, Postawy moralne dzisiejszego człowieka, „Mater Dolorosa, Limanowa
2015 (w druku).
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B) przedmioty własności przemysłowej, w tym zwłaszcza wynalazki, wzory użytkowe,
wzory przemysłowe, ich ochrona prawna i ich wdrożenia (wyszczególnić):
C) Udział w konferencjach naukowych /prezentacja prac na konferencjach
wg wzoru:
Nazwa/ miejsce/ termin konferencji
Tytuł/ forma prezentacji

) Udział w konferencjach naukowych /prezentacja prac na konferencjach wg wzoru:
1). Nazwa/ miejsce/ termin konferencji: Roma 24-25 stycznia 2015 – Villa Pamfilia
Tytuł/ forma/ prezentacji: wykład: „Non rubare – rflesione cattolica”
2). Nazwa/ miejsce/ termin konferencji: Zakopane 6-7 lipca 2015. Stowarzyszenie
Wychowawców Katolickich
Tytuł/ forma/ prezentacji wykład: „Ateizacja szkolna?”
3). Nazwa/ miejsce/ termin konferencji: Krosno – 17 września 2015 - Wydział Teologiczny –
Sekcja Katolickiej Nauki Społecznej KUL
Tytuł/ forma/ prezentacji – wykład: „Solidarność w ujęciu bł. ks. Jerzego Popiełuszki”
4). Nazwa/ miejsce/ termin konferencji: Nowy Sącz – 17- 21 sierpnia. Forum św. Ojca Pio,
Tytuł/ forma/ prezentacji – wykład: „Pilna potrzeba dobrych spowiedników”
5). Nazwa/ miejsce/ termin konferencji: Zakopane – 23 października 2015 - Wydział
Pedagogiczny URz
Tytuł/ forma/ prezentacji – wykład: „Dzisiejsze przejawy (samo) zniewolenia człowieka ”

D) osiągnięcia artystyczne (wyszczególnić):
9. Określenie potencjału komercjalizacyjnego.
Proszę określić, czy jest możliwa komercjalizacja wyników badań powstałych w projekcie (np. po analizie wyników badań
zdecydowano o przygotowaniu zgłoszenia patentowego; stworzono prototyp wynalazku, którego dopracowanie może zainteresować
potencjalnego kupca/licencjobiorcy; wyniki badań mogą zostać skomercjalizowane, wymagają jednak dodatkowych badań i nakładów
finansowych; wyniki badań są wysoko innowacyjne i mogą zainteresować partnerów biznesowych).
Proszę podać dziedziny gospodarki, w których można zastosować wyniki badań.

10.Uwagi:
.........................................................
podpis kierownika zadania
11. Uwagi Komisji Wydziałowej:

Komisja Wydziałowa
5

12. Uwagi Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych, Twórczości Artystycznej
i Współpracy z Gospodarką:
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Wydział
Teologiczny

Instytut

Katedra
Teologii Moralnej i
Katolickiej Nauki
Społecznej

Zakład

INDYWIDUALNE SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA
DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ PRZYZNANĄ NA 2015 ROK – dotacja dla
MŁODYCH NAUKOWCÓW
1. Tytuł zadania badawczego:
Farmaceutyczna etyka biznesu – próba oceny z perspektywy chrześcijańskiej etyki
personalistycznej
2. Kierownik zadania (doktorant, pracownik)*
Anna Grychtoł, agrychtol@us.edu.pl
(stopień, imię i nazwisko, e-mail, tel. służbowy)
*niepotrzebne skreślić

3. Osoby uczestniczące w zadaniu:
(stopień, imię i nazwisko, charakter udziału)

4. Sprawozdanie merytoryczne (max. 500 wyrazów):
a)
cel badań:
Celem badań była próba identyfikacji najczęściej występujących sposobów uprawiania
farmaceutycznej etyki biznesu oraz ich konfrontacja z perspektywą personalizmu
chrześcijańskiego.
b) opis zrealizowanych prac:
Na podstawie przeprowadzonych badań powstały dwa artykuły naukowe opublikowane
w punktowanych czasopismach oraz rozdział w monografii. Przygotowywany jest także
artykuł skupiający się wokół problemów etyki biznesu w kontekście rynku
farmaceutycznego.
5. Sprawozdanie finansowe z uzasadnieniem wydatków:
a) środki przyznane ogółem: 2200 zł
b) koszty poniesione ogółem: 1993,98 zł
c) szczegółowy kosztorys:
A) Aparatura badawcza (wyszczególnienie):
lp.

nazwa urządzenia

koszt w zł.

uzasadnienie

Koszt aparatury razem:
B) Materiały eksploatacyjne (biurowe, odczynniki, programy komputerowe, itp.):
rodzaj materiałów

Koszt materiałów eksploatacyjnych razem:
C) Koszty podróży i uczestnictwa w konferencjach:
1. Delegacje krajowe razem:
2. Podróże zagraniczne:

koszt w zł

miejsce
Warszawa
Warszawa

koszt w zł
410,16
326,02

uzasadnienie
Zjazd Teologów Moralistów
Kwerenda biblioteczna w BUW

Koszt podróży służbowych razem: 736,18 zł
D) Wynagrodzenia:
Imię i nazwisko

wysokość
wynagrodzenia w zł

uzasadnienie

Koszt wynagrodzeń razem:
E): Stypendium (z dotacji):
Imię i nazwisko

Wysokość
stypendium w zł

Koszt stypendiów razem:
F) Pozostałe koszty (np. wydawnictwa) :
wyszczególnienie

Książki
Pozostałe koszty razem: 1257,80 zł

koszt w zł
1257, 80

uzasadnienie

Zakup literatury

G) Razem koszty zadania(poz. A+B+C+D+E) : 1993,98 zł
6. Charakter realizowanego zadania: inicjalny, kontynuowany, zakończony
(zbędne skreślić)

7. Realizowane zadanie przyczyniło się do awansu naukowego:
a) uzyskane stopnie:
1.
(imię i nazwisko, stopień, data uzyskania, miejsce)

2.
b) wszczęcie przewodu/postępowania:
1.
(imię i nazwisko, data i miejsce wszczęcia przewodu/postępowania)

8. Wyniki prac badawczych zadania:
A) Publikacje:
a)Wykaz publikacji w czasopismach naukowych opublikowanych,
opis wg wzoru:
Autor/ -rzy, Tytuł publikacji, Tytuł czasopisma, Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.), Numer (np.
nr/no./z./iss.), Rok wydania, Zajęte strony, Język publikacji, ISSN czasopisma, DOI (o ile artykuł ma
DOI),



W czasopismach naukowych wymienionych w części A wykazu MNiSW:



W czasopismach naukowych wymienionych w części B wykazu MNiSW:

Grychtoł A., Dylematy moralne polskich aptekarzy, w: Annales. Etyka w życiu gospodarczym,
Vol. 18, No. 1, 2015, s. 103-113, język polski, ISSN 1899-2226
Grychtoł A, Etyczne wyzwania rynku farmaceutycznego, w: Śląskie Studia HistorycznoTeologiczne, t. 48, z.1, 2015, s. 203-218, język polski, ISSN 0137 3447


W czasopismach naukowych wymienionych w części C wykazu MNiSW:



Recenzowane publikacje w czasopismach zagranicznych innych niż wymienione
powyżej:



Publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych
uwzględnionych
w uznanej bazie publikacji o zasięgu międzynarodowym
(proszę podać nazwę bazy ……………..…)

b) Wykaz monografii naukowych opublikowanych,
opis wg wzoru:
Tytuł , Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy, Rok wydania, Miejsce wydania, Wydawnictwo, Liczba stron, Język
publikacji, ISBN, DOI (o ile monografia ma DOI),

c) Wykaz rozdziałów w monografiach naukowych opublikowanych,
opis wg wzoru:
Autor/ -rzy, Tytuł rozdziału, Tytuł całości (książki), Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy całości (książki), Rok
wydania, Miejsce wydania, Wydawnictwo, Zajęte strony, Język publikacji, ISBN całości, DOI (o ile
monografia ma DOI),

Grychtoł A., Rola Kodeksu Etyki Aptekarza RP w kształtowaniu etosu farmaceuty/aptekarza,
w: Etos pracy w przestrzeni społeczno-pastoralnej, Celary I., Polok G., 2015, Katowice,
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 347-357, język polski, ISBN
978-83-7875-243-1
d) inne publikacje nie ujęte wyżej, opis wg wzoru j.w.
B) przedmioty własności przemysłowej, w tym zwłaszcza wynalazki, wzory użytkowe,
wzory przemysłowe, ich ochrona prawna i ich wdrożenia (wyszczególnić):
C) Udział w konferencjach naukowych /prezentacja prac na konferencjach
wg wzoru:
Nazwa/ miejsce/ termin konferencji
Tytuł/ forma prezentacji

D) osiągnięcia artystyczne (wyszczególnić):
9. Określenie potencjału komercjalizacyjnego.
Proszę określić, czy jest możliwa komercjalizacja wyników badań powstałych w projekcie (np. po analizie
wyników badań zdecydowano o przygotowaniu zgłoszenia patentowego; stworzono prototyp wynalazku, którego
dopracowanie może zainteresować potencjalnego kupca/licencjobiorcy; wyniki badań mogą zostać

skomercjalizowane, wymagają jednak dodatkowych badań i nakładów finansowych; wyniki badań są wysoko
innowacyjne i mogą zainteresować partnerów biznesowych).
Proszę podać dziedziny gospodarki, w których można zastosować wyniki badań.

10.Uwagi:
.........................................................
podpis kierownika zadania
11. Uwagi Komisji Wydziałowej:
Komisja Wydziałowa
12. Uwagi Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych, Twórczości Artystycznej
i Współpracy z Gospodarką:

Wydział
Teologiczny

Instytut

Katedra
Nauk o rodzinie

Zakład

INDYWIDUALNE SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ
STATUTOWĄ PRZYZNANĄ NA 2015 ROK – dotacja dla MŁODYCH NAUKOWCÓW
1. Tytuł zadania badawczego: Współczesna dyskusja dotycząca prawa naturalnego.
2. Kierownik zadania (doktorant)
mgr Michał Jeżewski, jezewski.michal@tlen.pl, 513157680
(stopień, imię i nazwisko, e-mail, tel. służbowy)

3. Osoby uczestniczące w zadaniu:
(stopień, imię i nazwisko, charakter udziału)

4. Sprawozdanie merytoryczne (max. 500 wyrazów):
a) cel badań:
Badania mają ukazać jak postrzegają i interpretują „prawo naturalne” nauki: filozoficzne, prawne i teologiczne, co pozwoli
określić ramy w których punkt widzenia dotyczący „prawa naturalnego” prezentowany przez filozofię i nauki prawne jest
zbieżny ze stanowiskiem katolickiej teologii moralnej.

b) opis zrealizowanych prac:
Udział aktywny i bierny w międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach i sympozjach naukowych.

5. Sprawozdanie finansowe z uzasadnieniem wydatków:
a) środki przyznane ogółem: 1 700 pln
b) koszty poniesione ogółem: 1 694,60 pln
c) szczegółowy kosztorys:
A) Aparatura badawcza (wyszczególnienie):
lp.

nazwa urządzenia

koszt w zł.

uzasadnienie

Koszt aparatury razem:
B) Materiały eksploatacyjne (biurowe, odczynniki, programy komputerowe, itp.):
rodzaj materiałów

koszt w zł

Koszt materiałów eksploatacyjnych razem:
C) Koszty podróży i uczestnictwa w konferencjach:
1. Delegacje krajowe razem:
2. Podróże zagraniczne:
miejsce
Warszawa
Gdynia
Kraków

koszt w zł

uzasadnienie

1 6994,60

Udział w zjeździe Stowarzyszenia Teologów Moralistów
Udział (wygłoszony referat) w IV Międzynarodowym Kongresie Religioznawczym
Udział (wygłoszony referat) w Konferencja Młodych Naukowców
1

Koszt podróży służbowych razem:
D) Wynagrodzenia:
Imię i nazwisko

wysokość
wynagrodzenia w zł

uzasadnienie

Koszt wynagrodzeń razem:
E): Stypendium (z dotacji):
Imię i nazwisko

Wysokość
stypendium w zł

Koszt stypendiów razem:
F) Pozostałe koszty (np. wydawnictwa) :
wyszczególnienie

koszt w zł

uzasadnienie

Pozostałe koszty razem:
G) Razem koszty zadania(poz. A+B+C+D+E) : 1 6994,60
6. Charakter realizowanego zadania: inicjalny
7. Realizowane zadanie przyczyniło się do awansu naukowego:
a) uzyskane stopnie:
1.
(imię i nazwisko, stopień, data uzyskania, miejsce)

2.
b) wszczęcie przewodu/postępowania:
1.
(imię i nazwisko, data i miejsce wszczęcia przewodu/postępowania)

8. Wyniki prac badawczych zadania:
A) Publikacje:
a)Wykaz publikacji w czasopismach naukowych opublikowanych,
opis wg wzoru:
Autor/ -rzy, Tytuł publikacji, Tytuł czasopisma, Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.), Numer (np. nr/no./z./iss.), Rok
wydania, Zajęte strony, Język publikacji, ISSN czasopisma, DOI (o ile artykuł ma DOI),

 W czasopismach naukowych wymienionych w części A wykazu MNiSW:
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 W czasopismach naukowych wymienionych w części B wykazu MNiSW:

 W czasopismach naukowych wymienionych w części C wykazu MNiSW:

 Recenzowane publikacje w czasopismach zagranicznych innych niż wymienione powyżej:

 Publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych uwzględnionych
w uznanej bazie publikacji o zasięgu międzynarodowym (proszę podać nazwę bazy ……………..…)

b) Wykaz monografii naukowych opublikowanych,
opis wg wzoru:
Tytuł , Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy, Rok wydania, Miejsce wydania, Wydawnictwo, Liczba stron, Język publikacji,
ISBN, DOI (o ile monografia ma DOI),

c) Wykaz rozdziałów w monografiach naukowych opublikowanych,
opis wg wzoru:
Autor/ -rzy, Tytuł rozdziału, Tytuł całości (książki), Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy całości (książki), Rok wydania,
Miejsce wydania, Wydawnictwo, Zajęte strony, Język publikacji, ISBN całości, DOI (o ile monografia ma DOI),
1.

Michał Jeżewski, Kościół ubogi i dla ubogich – ubóstwo w nauczaniu kard. J.M. Bergoglio/Papieża Franciszka,
Sprawiedliwość i miłość społeczna – Refleksja interdyscyplinarna w 90-lecie (Archi)diecezji Katowickiej, red. A. Wuwer,
2015, Katowice, Księgarnia św. Jacka, s. 19, polski, 978-83-7030-971-8.

2.

Michał Jeżewski, Tło historyczno-etnologiczno-religijne chrystianizacji Słowian na ziemiach polskich – szkic
informacyjny, Echa słowiańszczyzny –Na tropie przodków, red. A. Suchy i M. Jeżewski, 2015, Goldpress, s.12, polski,
978-83-942350-0-0.

d) inne publikacje nie ujęte wyżej, opis wg wzoru j.w.
1.

Michał Jeżewski, Correlation between scientific and religious cognition, publikacja pokonferencyjna, 2015, Znanije, s. 3,
angielski, ISSN – 6827-0151.

B) przedmioty własności przemysłowej, w tym zwłaszcza wynalazki, wzory użytkowe, wzory
przemysłowe, ich ochrona prawna i ich wdrożenia (wyszczególnić):
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C) Udział w konferencjach naukowych /prezentacja prac na konferencjach
wg wzoru:
Nazwa/ miejsce/ termin konferencji
Tytuł/ forma prezentacji

Udział aktywny:
1. IV Międzynarodowy Kongres Religioznawczy, Gdynia, czerwiec 2015. Wygłoszony referat Istota i
geneza religii w ujęciu ks. prof. Mariana Ruseckiego.
2. Konferencja Młodych Naukowców, Kraków, grudzień 2015. Wygłoszony referat Korelacja pomiędzy
poznaniem naukowym a religijnym.
Udział bierny:
1. Zjazd Stowarzyszenia Teologów Moralistów, Warszawa, czerwiec 2015.
2. Diecezjalne sympozjum naukowe, Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, Sosnowiec, październik 2015.
3. Sympozjum naukowe Carbo et terra, Laudate Dominum. Nie tylko o węglu mowa. Refleksja nad
przesłaniem Encykliki papieża Franciszka Laudato si, Katowice, grudzień 2015.
D) osiągnięcia artystyczne (wyszczególnić):
9. Określenie potencjału komercjalizacyjnego.
Proszę określić, czy jest możliwa komercjalizacja wyników badań powstałych w projekcie (np. po analizie wyników badań
zdecydowano o przygotowaniu zgłoszenia patentowego; stworzono prototyp wynalazku, którego dopracowanie może
zainteresować potencjalnego kupca/licencjobiorcy; wyniki badań mogą zostać skomercjalizowane, wymagają jednak
dodatkowych badań i nakładów finansowych; wyniki badań są wysoko innowacyjne i mogą zainteresować partnerów
biznesowych).
Proszę podać dziedziny gospodarki, w których można zastosować wyniki badań.

10.Uwagi:
.........................................................
podpis kierownika zadania
11. Uwagi Komisji Wydziałowej:
Komisja Wydziałowa
12. Uwagi Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych, Twórczości Artystycznej i Współpracy
z Gospodarką:
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Wydział
Teologiczny

Instytut

Katedra
Teologii Moralnej i
Katolickiej Nauki
Społecznej

Zakład

INDYWIDUALNE SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA
DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ PRZYZNANĄ NA 2015 ROK – dotacja dla
MŁODYCH NAUKOWCÓW
1. Tytuł zadania badawczego:
Naprotechnologia alternatywą dla in vitro

2. Kierownik zadania (doktorant)*
mgr lic. Anna Rzędkowska, rzedkowska@interia.pl
(stopień, imię i nazwisko, e-mail, tel. służbowy)
*niepotrzebne skreślić

3. Osoby uczestniczące w zadaniu:
(stopień, imię i nazwisko, charakter udziału)

4. Sprawozdanie merytoryczne (max. 500 wyrazów):
a)
cel badań:
Celem niniejszego projektu będzie odpowiedź na pytanie: istnieje skuteczna alternatywa dla in vitro,
będąca jednocześnie metodą moralnie godziwą? Jest to równocześnie ukazanie prawdy, że medycyna nie może
stać ponad moralnością.

b) opis zrealizowanych prac:
Materiały, które zostały zaproponowane, były niezwykle ważne dla projektu. To dzięki niemu
księgozbiór Wydziałowej Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego został wzbogacony o bardzo cenne publikacje
dotyczące problemu prokreacji. Istniała również niezwykle ważna konieczność odwiedzenia bibliotek posiadający
w swoich zbiorach literaturę będącą niedostępną w sprzedaży (Biblioteka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
w Lublinie, Biblioka Jagiellońska w Krakowie czy Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie) oraz dwóch ośrodków
naprotechnologii w Polsce – w Rydułtowach i Skoczowie. Zostało to zrealizowane we własnym zakresie ze
względu na wysokość przyznanych środków.
Analiza, która została przeprowadzona w niniejszym projekcie stała się niezwykle cennym źródłem dla
planowanej rozprawy doktorskiej, która dotyczy tematu naprotechnologii. Pozwoliło to na bardzo szczegółowe
rozpatrzenie owej procedury pod względem teologicznomoralnym, ukazaniem naprotechnologii jako metody
moralnie godziwej oraz na konstruowanie nowych wniosków, które zostały zawarte w mojej rozprawie
doktorskiej.

5. Sprawozdanie finansowe z uzasadnieniem wydatków:
a) środki przyznane ogółem: 700 zł
b) koszty poniesione ogółem: 474,86 zł
c) szczegółowy kosztorys:
A) Aparatura badawcza (wyszczególnienie):
lp.

nazwa urządzenia

koszt w zł.

1.

Koszt aparatury razem:

1

uzasadnienie

B) Materiały eksploatacyjne (biurowe, odczynniki, programy komputerowe, itp.):
rodzaj materiałów

koszt w zł

Koszt materiałów eksploatacyjnych razem: ----------C) Koszty podróży i uczestnictwa w konferencjach:
1. Delegacje krajowe razem: 357,53 zł
2. Podróże zagraniczne:
miejsce
Warszawa

koszt w zł
357,53

uzasadnienie
Zjazd Teologów Moralistów

Koszt podróży służbowych razem: 357,53 zł
D) Wynagrodzenia:
Imię i nazwisko

wysokość
wynagrodzenia w zł
--------

--------------

uzasadnienie
------------

Koszt wynagrodzeń razem:
E): Stypendium (z dotacji):
Imię i nazwisko

Wysokość
stypendium w zł
---------------------

-----------------

Koszt stypendiów razem:
F) Pozostałe koszty (np. wydawnictwa) :
wyszczególnienie

koszt w zł

uzasadnienie

Literatura

117,33 zł

Pogłębienie zagadnień związanych z tematem projektu

Pozostałe koszty razem: 117,33 zł
G) Razem koszty zadania(poz. A+B+C+D+E) : 474,86 zł
6. Charakter realizowanego zadania: kontynuowany
7. Realizowane zadanie przyczyniło się do awansu naukowego:
a) uzyskane stopnie:
1. -----------(imię i nazwisko, stopień, data uzyskania, miejsce)

2. ------------------b) wszczęcie przewodu/postępowania:
1. ---------------------------(imię i nazwisko, data i miejsce wszczęcia przewodu/postępowania)

8. Wyniki prac badawczych zadania:
A) Publikacje:
a)Wykaz publikacji w czasopismach naukowych opublikowanych,
-------------------------------opis wg wzoru:
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Autor/ -rzy, Tytuł publikacji, Tytuł czasopisma, Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.), Numer (np.
nr/no./z./iss.), Rok wydania, Zajęte strony, Język publikacji, ISSN czasopisma, DOI (o ile artykuł ma
DOI),



W czasopismach naukowych wymienionych w części A wykazu MNiSW:



W czasopismach naukowych wymienionych w części B wykazu MNiSW:



W czasopismach naukowych wymienionych w części C wykazu MNiSW:



Recenzowane publikacje w czasopismach zagranicznych innych niż wymienione
powyżej:



Publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych
uwzględnionych
w uznanej bazie publikacji o zasięgu międzynarodowym
(proszę podać nazwę bazy ……………..…)

b) Wykaz monografii naukowych opublikowanych,
opis wg wzoru:
Tytuł , Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy, Rok wydania, Miejsce wydania, Wydawnictwo, Liczba stron, Język
publikacji, ISBN, DOI (o ile monografia ma DOI),

c) Wykaz rozdziałów w monografiach naukowych opublikowanych,
opis wg wzoru:
Autor/ -rzy, Tytuł rozdziału, Tytuł całości (książki), Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy całości (książki), Rok
wydania, Miejsce wydania, Wydawnictwo, Zajęte strony, Język publikacji, ISBN całości, DOI (o ile
monografia ma DOI),

d) inne publikacje nie ujęte wyżej, opis wg wzoru j.w.
B) przedmioty własności przemysłowej, w tym zwłaszcza wynalazki, wzory użytkowe,
wzory przemysłowe, ich ochrona prawna i ich wdrożenia (wyszczególnić):
C) Udział w konferencjach naukowych /prezentacja prac na konferencjach
wg wzoru:
Nazwa/ miejsce/ termin konferencji
Tytuł/ forma prezentacji

D) osiągnięcia artystyczne (wyszczególnić):
9. Określenie potencjału komercjalizacyjnego.
Proszę określić, czy jest możliwa komercjalizacja wyników badań powstałych w projekcie (np. po analizie
wyników badań zdecydowano o przygotowaniu zgłoszenia patentowego; stworzono prototyp wynalazku, którego
dopracowanie może zainteresować potencjalnego kupca/licencjobiorcy; wyniki badań mogą zostać
skomercjalizowane, wymagają jednak dodatkowych badań i nakładów finansowych; wyniki badań są wysoko
innowacyjne i mogą zainteresować partnerów biznesowych).
Proszę podać dziedziny gospodarki, w których można zastosować wyniki badań.
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10.Uwagi:
.........................................................
podpis kierownika zadania
11. Uwagi Komisji Wydziałowej:
Komisja Wydziałowa
12. Uwagi Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych, Twórczości Artystycznej
i Współpracy z Gospodarką:

4

Wydział
Teologiczny

Instytut

Katedra
Nauk o Rodzinie

Zakład

INDYWIDUALNE SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ
STATUTOWĄ PRZYZNANĄ NA 2015 ROK – dotacja dla MŁODYCH NAUKOWCÓW
1. Tytuł zadania badawczego:
GENDERYZM JAKO WYZWANIE MORALNE WOBEC RODZINY
W ŚWIETLE PERSONALIZMU CHRZEŚCIJAŃSKIEGO
2. Kierownik zadania (doktorant, pracownik)*
mgr Ewa Szwarczyńska, ewa.szostok@gmail.com, Tel. 514 522 266
(stopień, imię i nazwisko, e-mail, tel. służbowy)
*niepotrzebne skreślić

3. Osoby uczestniczące w zadaniu:
(stopień, imię i nazwisko, charakter udziału)

4. Sprawozdanie merytoryczne (max. 500 wyrazów):
a)
cel badań:
Celem prowadzonych badań jest powstanie rozprawy doktorskiej, w ramach której zanalizowane
zostaną wyzwania, jakie stawia przed rodziną genderyzm. Przez pojęcie to rozumie się zarówno teorię
gender, jak i teorię queer oraz wyprowadzane z nich praktyki. Genderowa perspektywa postrzegania rodziny
jest typowa dla ponowoczesnej wizji rzeczywistości, dlatego zostanie ona zanalizowana w tymże
kontekście. Jednak zrozumienie tak szerokiego zjawiska, wymaga poznania jego źródeł, które znajdują się,
m.in. w feminizmie, dlatego badaniu zostaną poddane także teorie feministyczne.
W podejmowanej tematyce badawczej zamierza się zanalizować nie tylko wieloaspektowość
genderyzmu, ale także zbadać – coraz bardziej polisemantyczne – pojęcie rodziny. Wiążę się to z analizą m.
in. kwestii patriarchalności i partnerstwa w rodzinie, które nierzadko są przedmiotem badań przedstawicieli
gender studies. Zamierza się tu sprawdzić kompatybilność teorii rodziny partnerskiej z katolicką koncepcją
rodziny. Zagadnienie to jest warte analizy, gdyż nierzadko katolicka koncepcja rodziny jest oskarżana przez
badaczy gender o skrajny patriarchalizm. Problematyka ta stanowi dla podejmowanych badań przesłankę
mniejszą.
Personalizm chrześcijański jest odpowiednim tłem dla analiz współczesnych kreacji tożsamości
osoby ludzkiej, jak i – tworzonej przez nią – rodziny. Integralnie ujmowana osoba ludzka, jak i zamysł Boży
wobec stworzenia, stanowić będą dla niniejszych badań przesłankę większą, na której tle zanalizowana
zostanie problematyka wpisująca się w przesłankę mniejszą.
W ramach konstruktywnej krytyki genderyzmu zamierza się nie tylko ukazać jego błędne założenia
antropologiczne i wynikające z nich wyzwania dla życia rodzinnego, ale także odnaleźć źródła
rzeczywistych problemów rodziny, które są dostrzegane przez przedstawicieli genderyzmu (takich jak
kwestia wychodzenia kobiet na rynek pracy i wynikające z tego trudności w pełnieniu ról rodzinnych i
zawodowych).

b) opis zrealizowanych prac:
1

Przyznane fundusze zostały przeznaczone na zakup literatury wpisującej się w tematykę planowanej
rozprawy doktorskiej. Dzięki lekturze publikacji opracowano strukturę doktoratu oraz sprecyzowano
zagadnienia, które zostaną w nim podjęte. Przeprowadzone dotychczas badania umożliwiły ostateczne
sformułowanie tematu rozprawy doktorskiej oraz otwarcie przewodu doktorskiego. Dotychczasowa analiza
myśli teoretyków gender pozwoliła na wytyczenie nowych – ważnych dla prowadzonych badan – ścieżek
badawczych. W ramach realizacji projektu wzięto także udział w ogólnopolskim spotkaniu naukowym
Stowarzyszenie Teologów Moralistów.

5. Sprawozdanie finansowe z uzasadnieniem wydatków:
a) środki przyznane ogółem: 2251,23 zł
b) koszty poniesione ogółem: 1972,71 zł
c) szczegółowy kosztorys:
A) Aparatura badawcza (wyszczególnienie):
lp.

nazwa urządzenia

koszt w zł.

uzasadnienie

Koszt aparatury razem:
B) Materiały eksploatacyjne (biurowe, odczynniki, programy komputerowe, itp.):
rodzaj materiałów

koszt w zł

Koszt materiałów eksploatacyjnych razem:
C) Koszty podróży i uczestnictwa w konferencjach:
1. Delegacje krajowe razem:
301 zł
Udział w zjeździe Stowarzyszenia Teologów Moralistów (Warszawa, 14-16.06.2015)
2. Podróże zagraniczne:
Miejsce

koszt w zł

uzasadnienie

Koszt podróży służbowych razem: 301 zł
D) Wynagrodzenia:
Imię i nazwisko

wysokość
wynagrodzenia w zł

uzasadnienie

Koszt wynagrodzeń razem:
E): Stypendium (z dotacji):
Imię i nazwisko

Wysokość
stypendium w zł

Koszt stypendiów razem:
2

F) Pozostałe koszty (np. wydawnictwa) :
Wyszczególnienie

koszt w zł

Zakup literatury
Nr akcesji

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

K/UŚ/15/001
K/UŚ/15/002
K/UŚ/15/007
K/UŚ/15/022
K/UŚ/15/023
K/UŚ/15/026
K/UŚ/15/027

163,00 zł
114,00 zł
71,00 zł
990,71 zł
164,00 zł
50,00 zł
119, 00 zł

Uzasadnienie
Przyznane fundusze zostały przeznaczone na
zakup literatury wpisującej się w tematykę planowanej
rozprawy doktorskiej. Dzięki lekturze publikacji
opracowano strukturę doktoratu oraz sprecyzowano
zagadnienia, które zostaną w nim podjęte. Przeprowadzone
dotychczas badania umożliwiły ostateczne sformułowanie
tematu rozprawy doktorskiej oraz otwarcie przewodu
doktorskiego. Dotychczasowa analiza myśli teoretyków
gender pozwoliła na wytyczenie nowych – ważnych dla
prowadzonych badan – ścieżek badawczych. W ramach
realizacji projektu wzięto także udział w ogólnopolskim
spotkaniu
naukowym
Stowarzyszenie
Teologów
Moralistów.
Zakupiona literatura wzbogaciła Bibliotekę
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w istotne
pozycje książkowe. W jej skład wchodzą lektury
niedostępne w okolicznych bibliotekach. Warto zauważyć,
iż o ich udostępnienie (w ramach wymiany
międzybibliotecznej) proszą także inne placówki badawcze,
co w pewnym stopniu potwierdza ich wartość badawczą.
Stanowią one solidną bazę do badań naukowych zarówno z
zakresu teologii, filozofii, jak i nauk o rodzinie.

Pozostałe koszty razem: 1771,71 zł
G) Razem koszty zadania(poz. A+B+C+D+E) : 1972, 71 zł
6. Charakter realizowanego zadania: inicjalny, kontynuowany, zakończony
(zbędne skreślić)

7. Realizowane zadanie przyczyniło się do awansu naukowego:
a) uzyskane stopnie:
1.
(imię i nazwisko, stopień, data uzyskania, miejsce)

2.
b) wszczęcie przewodu/postępowania:
1. Ewa Szwarczyńska, 25.06.2015 r. WTL UŚ w Katowicach
(imię i nazwisko, data i miejsce wszczęcia przewodu/postępowania)

8. Wyniki prac badawczych zadania:
A) Publikacje:
a)Wykaz publikacji w czasopismach naukowych opublikowanych,
opis wg wzoru:
Autor/ -rzy, Tytuł publikacji, Tytuł czasopisma, Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.), Numer (np. nr/no./z./iss.), Rok
wydania, Zajęte strony, Język publikacji, ISSN czasopisma, DOI (o ile artykuł ma DOI),



W czasopismach naukowych wymienionych w części A wykazu MNiSW:
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W czasopismach naukowych wymienionych w części B wykazu MNiSW:



W czasopismach naukowych wymienionych w części C wykazu MNiSW:



Recenzowane publikacje w czasopismach zagranicznych innych niż wymienione powyżej:



Publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych uwzględnionych
w uznanej bazie publikacji o zasięgu międzynarodowym (proszę podać nazwę bazy ……………..…)

b) Wykaz monografii naukowych opublikowanych,
opis wg wzoru:
Tytuł , Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy, Rok wydania, Miejsce wydania, Wydawnictwo, Liczba stron, Język publikacji,
ISBN, DOI (o ile monografia ma DOI),

c) Wykaz rozdziałów w monografiach naukowych opublikowanych,
opis wg wzoru:
Autor/ -rzy, Tytuł rozdziału, Tytuł całości (książki), Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy całości (książki), Rok wydania,
Miejsce wydania, Wydawnictwo, Zajęte strony, Język publikacji, ISBN całości, DOI (o ile monografia ma DOI),

E. Szwarczyńska, Ponowoczesny indywidualizm jako źródło nietrwałości więzi rodzinnych i dezintegracji
rodziny, w: Praca – Więź – Integracja. Wyzwania w życiu jednostki i społeczeństwa, t. II, red. U. Swadźba,
B. Pactwa, M. Żak, 2015 Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 87-97, j. polski, ISBN-13:
978-83-8012-354-0.
E. Szwarczyńska, „Nie jest dobrze, żeby człowiek był sam” – choroba przewlekła jako wyzwanie moralne
wobec rodziny, w: Doświadczenie niepełnosprawności i choroby przewlekłej w perspektywie jednostki i
rodziny, red. J. Golonka-Legut, A. Wąsiński, W. Wójcik. [w druku]
d) inne publikacje nie ujęte wyżej, opis wg wzoru j.w.

B) przedmioty własności przemysłowej, w tym zwłaszcza wynalazki, wzory użytkowe, wzory
przemysłowe, ich ochrona prawna i ich wdrożenia (wyszczególnić):
C) Udział w konferencjach naukowych /prezentacja prac na konferencjach
4

wg wzoru:
Nazwa/ miejsce/ termin konferencji
Tytuł/ forma prezentacji

D) osiągnięcia artystyczne (wyszczególnić):
9. Określenie potencjału komercjalizacyjnego.
Proszę określić, czy jest możliwa komercjalizacja wyników badań powstałych w projekcie (np. po analizie wyników badań
zdecydowano o przygotowaniu zgłoszenia patentowego; stworzono prototyp wynalazku, którego dopracowanie może
zainteresować potencjalnego kupca/licencjobiorcy; wyniki badań mogą zostać skomercjalizowane, wymagają jednak
dodatkowych badań i nakładów finansowych; wyniki badań są wysoko innowacyjne i mogą zainteresować partnerów
biznesowych).
Proszę podać dziedziny gospodarki, w których można zastosować wyniki badań.

10.Uwagi:
.........................................................
podpis kierownika zadania
11. Uwagi Komisji Wydziałowej:
Komisja Wydziałowa
12. Uwagi Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych, Twórczości Artystycznej i Współpracy
z Gospodarką:
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Wydział
Teologiczny UŚ

Instytut

Katedra
Nauk o rodzinie

Zakład

INDYWIDUALNE SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ
STATUTOWĄ PRZYZNANĄ NA 2015 ROK – dotacja dla MŁODYCH NAUKOWCÓW
1. Tytuł zadania badawczego:
Tak czy nie? Komunia Święta dla rozwiedzionych w kolejnych związkach niesakramentalnych
– dyskusja teologiczna.
2. Kierownik zadania doktorant
Ks. mgr Łukasz Walaszek, kswalaszek@wp.pl , 692 786 290
(stopień, imię i nazwisko, e-mail, tel. służbowy)

3. Osoby uczestniczące w zadaniu:
Ks. mgr Łukasz Walaszek
(stopień, imię i nazwisko, charakter udziału)

4. Sprawozdanie merytoryczne (max. 500 wyrazów):
a) cel badań:
Poszerzenie znajomości literatury, w zakresie problematyki, sakramentu małżeństwa, rodziny oraz
współczesnych zagrożeń dotyczących rodziny i małżeństwa. Zbadanie dyskusji na temat dopuszczenia do
Komunii Świętej rozwiedzionych osób żyjących w kolejnych związkach niesakramentalnych.
b) opis zrealizowanych prac:
Zapoznanie się m.in. z niemieckojęzyczną literaturą związaną z myślą teologiczną dotyczącą kwestii
przystępowania do sakramentu Komunii Świętej przez żyjących w związkach niesakramentalnych.

5. Sprawozdanie finansowe z uzasadnieniem wydatków:
a) środki przyznane ogółem: 1000 zł
b) koszty poniesione ogółem: 400 zł
c) szczegółowy kosztorys:
A) Aparatura badawcza (wyszczególnienie):
lp.

nazwa urządzenia

koszt w zł.

uzasadnienie

Koszt aparatury razem:
B) Materiały eksploatacyjne (biurowe, odczynniki, programy komputerowe, itp.):
rodzaj materiałów

koszt w zł

Koszt materiałów eksploatacyjnych razem:

1

C) Koszty podróży i uczestnictwa w konferencjach:
1. Delegacje krajowe razem:
a) Zjazd Stowarzyszenia Teologów Moralistów. Sympozjum 14 -16. 06. 2015r. Warszawa
miejsce

koszt w zł
400 zł

Zjazd Stowarzyszenia
Teologów Moralistów.
Sympozjum 14 -16. 06. 2015r
ul. Dewajtis 3
01-815 Warszawa

uzasadnienie
Zapoznanie się z środowiskiem polskich moralistów.
Poznanie nowości wydawniczych z zakresu teologii
moralnej

Koszt podróży służbowych razem:
D) Wynagrodzenia:
Imię i nazwisko

wysokość
wynagrodzenia w zł

uzasadnienie

Koszt wynagrodzeń razem:
E): Stypendium (z dotacji):
Imię i nazwisko

Wysokość
stypendium w zł

Koszt stypendiów razem:
F) Pozostałe koszty (np. wydawnictwa) :
wyszczególnienie

koszt w zł

uzasadnienie

Pozostałe koszty razem:
G) Razem koszty zadania(poz. A+B+C+D+E) :
6. Charakter realizowanego zadania: kontynuowany
7. Realizowane zadanie przyczyniło się do awansu naukowego:
a) uzyskane stopnie:
1. Brak
(imię i nazwisko, stopień, data uzyskania, miejsce)

2. Brak
b) wszczęcie przewodu/postępowania:
1. Brak
(imię i nazwisko, data i miejsce wszczęcia przewodu/postępowania)
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8. Wyniki prac badawczych zadania:
A) Publikacje:
a)Wykaz publikacji w czasopismach naukowych opublikowanych,
opis wg wzoru:
Autor/ -rzy, Tytuł publikacji, Tytuł czasopisma, Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.), Numer (np. nr/no./z./iss.), Rok
wydania, Zajęte strony, Język publikacji, ISSN czasopisma, DOI (o ile artykuł ma DOI),

 W czasopismach naukowych wymienionych w części A wykazu MNiSW:
Brak
 W czasopismach naukowych wymienionych w części B wykazu MNiSW:
Brak
 W czasopismach naukowych wymienionych w części C wykazu MNiSW:
Brak
 Recenzowane publikacje w czasopismach zagranicznych innych niż wymienione powyżej:
Brak
 Publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych uwzględnionych
w uznanej bazie publikacji o zasięgu międzynarodowym (proszę podać nazwę bazy ……………..…)
Brak
b) Wykaz monografii naukowych opublikowanych,
opis wg wzoru:
Tytuł , Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy, Rok wydania, Miejsce wydania, Wydawnictwo, Liczba stron, Język publikacji,
ISBN, DOI (o ile monografia ma DOI),

Brak
c) Wykaz rozdziałów w monografiach naukowych opublikowanych,
opis wg wzoru:
Autor/ -rzy, Tytuł rozdziału, Tytuł całości (książki), Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy całości (książki), Rok wydania,
Miejsce wydania, Wydawnictwo, Zajęte strony, Język publikacji, ISBN całości, DOI (o ile monografia ma DOI),

Brak
d) inne publikacje nie ujęte wyżej, opis wg wzoru j.w.
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B) przedmioty własności przemysłowej, w tym zwłaszcza wynalazki, wzory użytkowe, wzory
przemysłowe, ich ochrona prawna i ich wdrożenia (wyszczególnić):
C) Udział w konferencjach naukowych /prezentacja prac na konferencjach
wg wzoru:
Nazwa/ miejsce/ termin konferencji
Tytuł/ forma prezentacji

D) osiągnięcia artystyczne (wyszczególnić):
9. Określenie potencjału komercjalizacyjnego.
Proszę określić, czy jest możliwa komercjalizacja wyników badań powstałych w projekcie (np. po analizie wyników badań
zdecydowano o przygotowaniu zgłoszenia patentowego; stworzono prototyp wynalazku, którego dopracowanie może
zainteresować potencjalnego kupca/licencjobiorcy; wyniki badań mogą zostać skomercjalizowane, wymagają jednak
dodatkowych badań i nakładów finansowych; wyniki badań są wysoko innowacyjne i mogą zainteresować partnerów
biznesowych).
Proszę podać dziedziny gospodarki, w których można zastosować wyniki badań.

10.Uwagi:
.........................................................
podpis kierownika zadania
11. Uwagi Komisji Wydziałowej:
Komisja Wydziałowa
12. Uwagi Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych, Twórczości Artystycznej i Współpracy
z Gospodarką:
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Część II
SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
WYDZIAŁU (INSTYTUTÓW, KATEDR, ZAKŁADÓW)
Nazwa Instytutu/Katedry/Zakładu:
Katedra Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej
1. Kierownik:
Ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdż
2. Główne dyscypliny/specjalności badawcze (nie należy podawać zadań badawczych):
Lp.

Nazwa dyscypliny
badawczej

Nazwa specjalności bad.
(w ramach dyscypliny)

Skład zespołu badawczego
(imię i nazwisko pracownika)

1.

Teologia moralna
Moralne
konsekwencje Ks. prof. Alojzy Drożż
Katolicka
Nauka „wiary ateistów” i „wiary Ks. dr hab. A. Wuwer
Społeczna
chrześcijan”
Ks. dr W. Surmiak
Ks. dr G. Ciuła
Mgr E. Szwarczyńska
Mgr A. Grychtoł
Mgr A. Rzędkowska

3. Uzyskane w roku kalendarzowym 2015 stopnie i tytuły naukowe:
Lp

Imię i nazwisko
pracownika

Tytuł/ Data
stopień uzyskania

Dziedzina,
dyscyplina

Jednostka przeprowadzająca
przewód/postępowania

4. Finansowanie badań:
Rodzaj badań

Liczba
Środki
Poniesione
realizowany przyznane na koszty w zł. w
ch zadań
2015 r.
2015 r.*
Działalność statutowa – „potencjał badawczy”
1
4.480.00
4.480,00
(pozostałość dotacji z 2014 r.) *
Działalność statutowa – „potencjał badawczy”
1
9.806,13
3881,72
(dotacja na 2015 r.) *
Działalność statutowa – „młodzi naukowcy”
3
4.030,57
4.030,57
(pozostałość dotacji z 2014 r.) *
Działalność statutowa – „młodzi naukowcy”
3
4.571,71
4.441,37
(dotacja na 2015 r.) *
Działalność statutowa – dotacja na utrzymanie
specjalnego urządzenia badawczego *
Inwestycje (granty) aparaturowe
Inwestycje (granty) budowlane
Programy MNiSW
Projekty NCBR

Projekty NCN
Projekty badawcze inne -krajowe
Projekty zagraniczne/unijne
Projekty strukturalne
Udział w projektach badawczych w innych
ośrodkach krajowych
Udział
w
projektach
badawczych
w ośrodkach zagranicznych
Prace zlecone przez jednostki zewnętrzne
RAZEM:
8
* proszę podać kwoty netto (bez kosztów pośrednich)

18.851,50

12. 951,94

5. Wykaz zadań realizowanych w zakresie:
a) działalności statutowej – „potencjału badawczego”
Kierownik
nazwa zadania
Moralne konsekwencje
chrześcijan”

„wiary

ateistów”

b) działalności statutowej – dotacji dla „młodych naukowców”
Kierownik
Nazwa zadania
Anna Grychtoł
„Dylematy moralne polskich aptekarzy”
Anna Rzędkowska
„Naprotechnologia alternatywą dla in vitro”
c) projekty badawcze w ramach programów MNiSW
Nr grantu
Kierownik
Zespół
Temat
Nazwa programu
Czas realizacji
Przyznana kwota
d) projekty badawcze NCBR
Nr grantu
Kierownik
Zespół
Temat
Rodzaj projektu/Akronim
Czas realizacji
Przyznana kwota
e) projekty badawcze NCN

i

„wiary

Nr grantu
Kierownik
Zespół
Temat
Nazwa konkursu
Czas realizacji
Przyznana kwota
f) projekty badawcze inne – krajowe
Jednostka finansująca
Kierownik
Zespół
Temat
Czas realizacji
Przyznana kwota
g) projekty badawcze unijne/zagraniczne/strukturalne
Jednostka finansująca
Kierownik
Zespół
Temat
Czas realizacji
Przyznana kwota
h)
udział
w
projektach
krajowych/zagranicznych
Kierownik
Temat
Nazwa ośrodka

badawczych

w

innych

ośrodkach

naukowych

i) udział w sieci naukowej/ naukowo-przemysłowej – krajowej/międzynarodowej
Nazwa sieci
Jednostka wiodąca
Zadanie badawcze
Kierownik zadania (w UŚ)
j) badawcza praca zlecona przez inne jednostki
Kierownik
Zespół
Temat
Czas realizacji
Kwota
Zleceniodawca
6A. Publikacje w roku kalendarzowym 2015, w których podano Uniwersytet Śląski jako
miejsce afiliacji przynajmniej jednego z autorów
Liczba publikacji

Opublikowanych

Monografii naukowych
Rozdziałów w monografiach
naukowych
W czasopismach naukowych
RAZEM:

Krajowych
4

Zagranicznych
X

9

X

2
15

X
X

a)Wykaz publikacji w czasopismach naukowych opublikowanych,
opis wg wzoru:
Autor/ -rzy, Tytuł publikacji, Tytuł czasopisma, Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.),
Numer (np. nr/no./z./iss.), Rok wydania, Zajęte strony, Język publikacji, ISSN
czasopisma, DOI (o ile artykuł ma DOI),


W czasopismach naukowych wymienionych w części A wykazu MNiSW:



W czasopismach naukowych wymienionych w części B wykazu MNiSW:
Grychtoł A., Dylematy moralne polskich aptekarzy, w: Annales. Etyka w życiu
gospodarczym, Vol. 18, No. 1, 2015, s. 103-113, język polski, ISSN 1899-2226 (10
pkt.)
Grychtoł A, Etyczne wyzwania rynku farmaceutycznego, w: Śląskie Studia
Historyczno-Teologiczne, t. 48, z.1, 2015, s. 203-218, język polski, ISSN 0137-3447
(10 pkt.)



W czasopismach naukowych wymienionych w części C wykazu MNiSW:



Recenzowane publikacje w czasopismach zagranicznych innych niż wymienione
powyżej:



Publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych
uwzględnionych w uznanej bazie publikacji o zasięgu międzynarodowym

b) Wykaz monografii naukowych opublikowanych,
opis wg wzoru: Tytuł, Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy, Rok wydania, Miejsce
wydania, Wydawnictwo, Liczba stron, Język publikacji, ISBN, DOI (o ile
monografia ma DOI)
Tytuł : „Moralność i wychowanie dziś”
Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy: Alojzy Drożdż, Antoni Koterla
Rok wydania: 2015

Miejsce wydania: Katowice
Wydawnictwo: Seria Ethice
Liczba stron: 142
Język publikacji: PL
ISBN: 678-83-7631-651-2
Tytuł : „Roztropność”
Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy: Alojzy Drożdż
Rok wydania: 2015
Miejsce wydania: KIELCE
Wydawnictwo: „Jedność”
Liczba stron: 200
Język publikacji: polski
ISBN: (W druku)
Tytuł : „Uczynki miłosierne co do ciała i co do duszy zawsze na czasie”
Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy: Alojzy Drożdż
Rok wydania: 2015
Miejsce wydania: Tarnów
Wydawnictwo: „Biblos”
Liczba stron: 250 (w druku)
Język publikacji: polski
ISBN: (W druku)
Tytuł: „Sprawiedliwość i miłość społeczna. Refleksja interdyscyplinarna w 90-lecie
Archidiecezji Katowickiej
Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy: Arkadiusz Wuwer
Rok wydania: 2015
Miejsce wydania: Katowice
Wydawnictwo: Katowice – Piekary Śląskie 20015
Liczba stron: 250
Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7030-971-8
Tytuł: „Droga Krzyżowa w Kościele Akademickim w Katowicach”
Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy: W. Surmiak, Sz. Babuchowski
Rok wydania: 2015
Miejsce wydania: Katowice
Wydawnictwo: Instytut Gość Media i Archidiecezja Katowicka
Liczba stron: 72
Język publikacji: polski, angielski, włoski, niemiecki
ISBN: 978-83-938007-5-9
c) Wykaz rozdziałów w monografiach naukowych opublikowanych,
opis wg wzoru:
Autor/ -rzy, Tytuł rozdziału, Tytuł całości (książki), Autor/-rzy lub Redaktor/rzy całości (książki), Rok wydania, Miejsce wydania, Wydawnictwo, Zajęte
strony, Język publikacji, ISBN całości, DOI (o ile monografia ma DOI),

1. Drożdż A., Eklezjane uwarunkowania etosu pracy, w: Etos pracy w przestrzeni
społeczno-pastoralnej, I. Celary, A. Polok (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach, 2015, Katowice, s. 206-221, j. polski.
2. Drożdż A., Moralna ocena wykluczenia, w: Sprawiedliwość i miłość społeczna.
Refleksja interdyscyplinarna w 90-lecie Archidiecezji Katowickiej, A. Wuwer (red.),
Katowice – Piekary Śląskie 2015, ss. 192-208, j. Polski, ISBN 978-83-7030-971-8.
3. Drożdż A., Antropoanemia, destrukcja więzi, wykluczenie, w: G. Polok, I. Celary
(red.), Wykluczenie społeczne jako problem wielowymiarowy, Studia i Materiały
WTL, 2015, Katowice, ss. 27-46, j. polski.
4. Drożdż A., Główne linie antropologiczno-moralne w przesłaniu Evavgelium vitae/
The main anthropological and moral lines in the teaching of Evangelium vitae, w:
Wartość i jakość życia ludzkiego w ujęciu transdycyplinarnym/The value and quality
of life in transdisciplinary view, J. Bartoszek (red.), 2015, Tarnów, Biblos, ss. 59-106,
j. polski i j. angielski, ISBN: 978-83-7793-374-9.
5. Surmiak W., Miłość jako naczelna zasada w kształtowaniu życia społecznego –
inspiracje Jana Pawła II, w: Sprawiedliwość i miłość społeczna. Refleksja
interdyscyplinarna w 90-lecie (archi)diecezji katowickiej, A. Wuwer (red.), Katowice
2015, s. 131-159, j. polski, ISBN 978-83-7030-971-8.
6. Surmiak W., Opcja preferencyjna na rzecz ubogich – propozycja tylko dla
chrześcijan?, w: Oblicza współczesnej biedy, T. Adamczyk (red.), Lublin 2015, s.
107-136, j. polski [w druku].
7. Szwarczyńska E., Ponowoczesny indywidualizm jako źródło nietrwałości więzi
rodzinnych i dezintegracji rodziny, w: Praca – Więź – Integracja. Wyzwania w życiu
jednostki i społeczeństwa, t. II, red. U. Swadźba, B. Pactwa, M. Żak (red.), Katowice,
2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 87-97, j. polski, ISBN: 978-83-8012354-0.
8. Szwarczyńska E., „Nie jest dobrze, żeby człowiek był sam” – choroba przewlekła jako
wyzwanie moralne wobec rodziny, w: Doświadczenie niepełnosprawności i choroby
przewlekłej w perspektywie jednostki i rodziny, J. Golonka-Legut, A. Wąsiński, W.
Wójcik (red.) [w druku]
9. Wuwer A., Etyczno-społeczna interpretacja maryjnego tytułu „Matka sprawiedliwości
i miłości społecznej”, w: Sprawiedliwość i miłość społeczna. Refleksja
interdyscyplinarna w 90-lecie (archi)diecezji katowickiej, A. Wuwer (red.), 2015,
Katowice, s. 13-30, ISBN 978-83-7030-971-8.
d) inne publikacje nie ujęte wyżej, opis wg wzoru j.w.
1. Drożdż A., Rozważania Drogi Krzyżowej, Polna 2015, ss. 90.
2. Drożdż A., Dróżki maryjne w Pasierbcu, Biblos, Tarnów 2015 (w druku).
3. Drożdż A., Postawy moralne dzisiejszego człowieka, „Mater Dolorosa, Limanowa
2015 (w druku).
6B. Wydawnictwa własne (tytuł, język, nakład, liczba punktów)
6C. Punkty za publikacje (wg punktacji MNiSW) wydane w roku 2015, w których podano
Uniwersytet Śląski jako miejsce afiliacji co najmniej jednego z autorów:
Punkty za monografie i podręczniki akademickie (suma punktów)

80

Punkty za artykuły (suma punktów)

20

7A. Działalność artystyczna wg wzoru:
- Wystawa / Koncert:
Autor/ -rzy (artyści, kompozytorzy, inni):
Tytuł/Temat wystawy/koncertu:
Data:
Miejsce:
- Praca artystyczna:
Autor/ -rzy:
Tytuł pracy:
Rodzaj (film, fotografia, obraz, grafika, utwór muzyczny):
Data powstania/premiery (DD-MM-RRRR);
Miejsce:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

koncerty zagraniczne (symfoniczne, kameralne, recitale)
koncerty krajowe (symfoniczne, kameralne, recitale)
nagrania (płytowe, radiowe)
wystawy zagraniczne (indywidualne, zbiorowe)
wystawy krajowe (indywidualne, krajowe)
udział w festiwalach filmowych (krajowych, zagranicznych)
autorstwo dzieła artystycznego
inne

7B. Punkty za działalność artystyczną (wg Ankiety jednostki naukowej):

8. Konferencje naukowe:
a) uczestnictwo w konferencjach krajowych i zagranicznych
Konferencje
Krajowe
Zagraniczne
Razem
Liczba osób*
14
3
17
Liczba konferencji
14
3
17
Liczba wygłoszonych referatów
14
3
17
* pracownika, który uczestniczył w wielu konferencjach naukowych należy wykazać
wielokrotnie


Prezentacje prac na konferencjach,
wg wzoru:
Nazwa/ miejsce/ termin konferencji
Tytuł/ forma/ autor prezentacji

Villa Pamfilia – Roma - 24-25.01.2015 - „Non rubare – rflesione cattolica” – Wykład - ks. A.
Drożdż.
Studenci nie płaczą? - Cieszyn, Wydział Pedagogiki i Nauk o Edukacji - 22.04.2015 Studencki kryzys… i studenckie poszukiwanie… wartości – z obserwacji
nauczyciela i duszpasterza akademickiego – Wykład – ks. W. Surmiak
Villa Pamfilia – Roma - 24-25.01.2015 - „Non rubare – rflesione cattolica” – Wykład - ks. A.
Drożdż.

Sprawiedliwość i miłość społeczna. Refleksja interdyscyplinarna w 90-lecie (archi)diecezji
katowickiej XXIV Piekarskie Sympozjum Naukowe – Piekary Śląskie 30.05.2015 – Doświadczenia - Moderowanie sesji - ks. W. Surmiak.
Stowarzyszenie Wychowawców Katolickich - Zakopane - 6-7.07.2015 - „Ateizacja szkolna?”
– Wykład - ks. A. Drożdż.
Forum św. Ojca Pio - Nowy Sącz – 17-21.08.2015 - „Pilna potrzeba dobrych spowiedników”
– Wykład – ks. A. Drożdż.
Sekcja Katolickiej Nauki Społecznej KUL - Krosno – 17.09.2015 - „Solidarność w ujęciu bł.
ks. Jerzego Popiełuszki” – wykład - ks. A. Drożdż.
Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Rzeszowskiego - Zakopane – 23.10.2015 - „Dzisiejsze
przejawy (samo)zniewolenia człowieka” – Wykład – ks. A. Drożdż.
Tożsamość płciowa i transseksualizm. Fakty i kontrowersje. Perspektywa interdyscyplinarna.
Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Wydział Teologiczny Uniwersytetu
Opolskiego - 07.11.2015 - Moderowanie panelu dyskusyjnego - ks. W.
Surmiak
Carbo et terra, Laduate Dominum. Nie tylko o węglu mowa. Sympozjum naukowe –
Katowice - Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Moderowanie sesji: Doktrynalne fundamenty encykliki Laudato si’) – ks. W.
Surmiak
Wolontariat na całe życie. Konferencja popularno-naukowa organizowana przez: Katedrę
Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Zespół Szkół Katolickich im bł. E.
Szramka oraz Duszpasterstwo Akademickie Archidiecezji Katowickiej –
Katowice, 11.12.2015, Organizacja konferencji i wykład: Wolontariat z
perspektywy teologii moralnej – ks. W. Surmiak

Ogółem

wygłaszających
referaty

Sprawiedliwość 30.05.
2016
i miłość
społeczna.
Refleksja

wygłaszających
referaty

termin

w tym UŚ

K

nazwa
konferencji

ogółem

rodzaj konferencji
(krajowa =K* lub
międzynarodowa** =M)

b) konferencje naukowe zorganizowane przez Jednostkę
liczba uczestników
Krajowych
z zagranicy

200

50

10

0

0

wykaz jednostek, których
przedstawiciele brali
udział w konferencji
(nazwy jednostek)
lub
liczba jednostek
naukowych, których
przedstawiciele brali
udział w konferencji
naukowej
2
Wydział Teologiczny UŚ
Harvard University USA

interdyscyplina
rna w 90-lecie
(archi)diecezji
katowickiej
XXIV
Piekarskie
Sympozjum
Naukowe
Wolontariat na
całe życie.

11.12.
2015

300

1

6

1

1

2
Wydział Teologiczny UŚ
Harvard University USA

*Konferencja krajowa: taka, w której udział wzięli przedstawiciele co najmniej 5 jednostek
naukowych
**Konferencja międzynarodowa: taka, w której co najmniej 1/3 czynnych uczestników
wygłaszających referaty reprezentowała zagraniczne ośrodki naukowe
9. Stypendia przyznane pracownikom Jednostki (nie dotyczy stypendiów przyznawanych
uczestnikom studiów doktoranckich, będących pracownikami UŚ)
Wykaz stypendystów:
imię i nazwisko prac. rodzaj stypendium
źródło finansowania okres
pobierania
stypendium

10. Nagrody za działalność naukową/zastosowania praktyczne (oprócz nagród JM
Rektora):
Imię
Nazwa
Instytucja
Charakter
Rodzaj działalności
i
nazwisko nagrody
przyznająca
nagrody:
uhonorowanej nagrodą
pracownika
nagrodę
I- Indywidualna (działalność naukowa lub naukowobadawcza, osiągnięcia naukowo-techniczne,
Z- Zespołowa
osiągnięcia naukowe lub artystyczne, wybitny
JN- dla jednostki dorobek naukowy lub artystyczny, osiągnięcia
będące podstawą nadania stopnia doktora
naukowej
habilitowanego,
wyróżniona
rozprawa
doktorska, zastosowanie praktyczne wyników
badań naukowych lub prac rozwojowych,
inne)

11. Członkostwo we władzach i pełnione przez pracowników jednostki funkcje
w zagranicznych lub międzynarodowych towarzystwach, organizacjach i instytucjach
naukowych lub artystycznych oraz komitetach redakcyjnych czasopism naukowych o zasięgu
międzynarodowym (w tym pełnienie funkcji redaktora naczelnego) oraz uczestnictwo
w ciałach eksperckich powołanych przez organy i instytucje państwowe
krajowe
i międzynarodowe:
Imię i nazwisko Nazwa
Pełnione funkcje
pracownika,
organizacji/czasopisma/grupy
tytuł/stopień
eksperckiej

Rok wyboru*

Wojciech Surmiak,
ks. dr

European Society for
Catholic Theology

Vicepresident of
Polish Section

2015

*jeżeli funkcja z wyboru
12. Udział pracowników jednostki w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich organach
(komisjach, radach, ciałach doradczych itp.), związanych tematycznie z obszarem współpracy
nauki z gospodarką – przykładowo: członkostwo w Radach Naukowych Parków NaukowoTechnologicznych, konsultant Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego,
członek Rady ds. CSR w Województwie Śląskim, udział w inicjatywach klastrowych (które
nie zostały wykazane w p. 11).
Imię i nazwisko pracownika
Arkadiusz Wuwer

Wojciech Surmiak

Nazwa organizacji
Rada Społeczna przy
Arcybiskupie Katowickim
Komisja ds. Społecznych
II Synodu Archidiecezji
Katowickiej
Śląska Kapituła Nagrody
im. Juliusza Ligonia
Komisja ds. Społecznych
II Synodu Archidiecezji
Katowickiej
Zespół Teologiczny
II Synodu Archidiecezji
Katowickiej
Archidiecezja Katowicka

Wojciech Surmiak

Archidiecezja Katowicka

Wojciech Surmiak

Fundacja Gość Niedzielny

Wojciech Surmiak

Instytut Gość-Media

Arkadiusz Wuwer
Arkadiusz Wuwer
Wojciech Surmiak
Wojciech Surmiak

Pełnione funkcje
Sekretarz
Przewodniczący
Przewodniczący Kapituły
Członek
Członek
Duszpasterz akademicki
pracowników naukowych
Rektor Kościoła
Akademickiego

Przewodniczący Rady
Fundacji
Członek Komisji
Rewizyjnej

13. Zgłoszone do ochrony: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe lub inne
przedmioty własności przemysłowej.
14. Uzyskane patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe, prawa
z rejestracji wzorów przemysłowych lub inne uzyskane prawa własności przemysłowej.
15. Promocja wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych lub innych
przedmiotów własności przemysłowej w formie:
 promocji na targach i wystawach krajowych i zagranicznych (wymienić),
 udziału w konkursach (wymienić),
 promocji na blogach, portalach, sieciach współpracy (wymienić).
16. Certyfikowane laboratoria i aparatura.
17. Wykaz najcenniejszej/unikatowej aparatury naukowo-badawczej Instytutu/Katedry
zakupionej w roku kalendarzowym 2015.

Nazwa urządzenia

Koszt w zł

Źródło finansowania

18. Najważniejsze osiągnięcia naukowe Jednostki
(zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27
października 2015r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej
jednostkom naukowym)

19. Współpraca Jednostki z firmami, instytucjami samorządu terytorialnego, ośrodkami
innowacji, organizacjami pozarządowymi, izbami gospodarczymi, fundacjami itp.
prowadzenie szkoleń dla wyżej wymienionych jednostek
sporządzanie opinii o innowacyjności
odpłatne udostępnianie aparatury/laboratorium
staże naukowców w przedsiębiorstwach lub przedsiębiorców w jednostkach naukowych
inne (jakie?)
20. Kopie (skany) rozliczeń
realizowanych w 2015 roku.

indywidualnych

wszystkich

Osoba sporządzająca sprawozdanie, dane do kontaktu:
Ks. prof. Alojzy Drożdż
Podpis kierownika jednostki:

zadań

badawczych

Katedra Teologii Patrystycznej i Historii
Kościoła

Wydział
Teologiczny

Instytut

Katedra
Teologii Patrystycznej i
Historii Kościoła

Zakład

INDYWIDUALNE SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW
NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ W 2015 ROKU – POTENCJAŁ BADAWCZY
1. Nazwa zadania badawczego:

2. Relacje Kościół-władza-społeczeństwo w świecie starożytnym i współczesności
PSP-1S-1113-001-1-96-06
3. Kierownik zadania:
Prof. Jerzy Myszor, jemy23@gmail.com
dr hab. Andrzej Uciecha andrzej.uciecha@wp.pl
(Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko, e-mail, tel. służbowy)

3. Osoby uczestniczące w realizacji zadania:
Dr. Damian Bednarski, prof. Jerzy Myszor, dr hab. Henryk Olszar, mgr Joanna Pakuza, dr Adam Tondera,
dr hab. Andrzej Uciecha, mgr Szymon Resiak
(Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)

4. Sprawozdanie merytoryczne (max. 500 wyrazów):
a) cel badań:
I. Celem badań jest obszar następujących zagadnień: społeczno-teologiczne środowisko formowania się podstawowych
argumentów w polemicznych debatach chrześcijan z poganami, Żydami, heretykami oraz ustawodawstwem
państwowym we wczesnym chrześcijaństwie; metody argumentacji we wczesnochrześcijańskich syntezach
antyheretyckich; formalno-literackie metody polemiki z herezjami; herezja jako czynnik stymulujący ortodoksję na
tle przemian religijnych, politycznych, społeczno-kulturowych. W badawczej przestrzeni historycznych interakcji
społeczeństwo-Kościół-państwo akcent spoczywa na analizach złożonych procesów, których charakterystyka
wymaga użycia precyzyjnie dookreślonych narzędzi hermeneutycznych. W przestrzeni stosunków społeczeństwo i
państwo wobec starożytnego Kościoła chodzi najpierw o zbadanie społeczno-teologicznego kontekstu formowania
się podstawowych metod i argumentów w polemicznych debatach chrześcijan z poganami, Żydami, heretykami oraz
ustawodawstwem państwowym a następnie o studium nad zjawiskiem herezji i heterodoksji jako czynników
stymulujących ortodoksję na tle przemian kulturowych.
II. W obszarze badań Katedry Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła w roku akademickim 2014/15 znalazły się działania
aparatu represji wobec Kościoła katowickiego dwóch totaliraryzmów narodowosocjalistycznego i komunistycznego.
Badania obejmują biografie duchowieństwa represjonowanego oraz struktury duszpasterstwa zagrożonego
likwidacją w czasie II wojny światowej. Drugim obszarem badawczym, również związanym z regionem śląskim na
styku kultur polskiej i niemieckiej, jest badania kolonizacji Palestyny w drugiej połowie XIX wieku podjęta przez
śląskich duchownych oraz mieszkańców regionu opolskiego i raciborskiego.

b) opis zrealizowanych prac:
III. W formie opracowań szczegółowych opublikowano i oddano do druku kilka artykułów, w których zaprezentowano
własne przekłady na język polski łacińskich (W.Myszor) i syryjskich (A.Uciecha) traktatów patrystycznej literatury
wczesnochrześcijańskiej, przeanalizowano genezę i rozwój struktur organizacyjnych w starożytnym Kościele,
scharakteryzowano specyfikę argumentacji egzegetycznej i ideałów ascetycznych w protomonastycznej formacji
„synów przymierza” w starożytnym chrześcijaństwie języka syryjskiego (publikacje w Vox Patrum, Śląskie Studia
Historyczno-Teologiczne, Studia Antiquitatis Christianae. Series Nova). Prof.Wincenty Myszor zakończył studyjny
przekład I i II księgi „Adversus Haereses” Ireneusza z Lyonu a pracownicy Katedry przygotowali to opracowanie do
publikacji. W ramach wykładów fakultatywnych i monograficznych kontynuowano badania nad metodami
argumentacji w polemice patrystycznej starożytnego Kościoła; oraz zorganizowano międzynarodową konferencję
poświęconą założycielom i dziedzictwu starożytnego monastycyzmu oraz współczesnym ich kontynuatorom
1

[Ojcowie Pustyni i Jan Kasjan – ojciec monastycyzmu zachodniego. W 50. rocznicę ogłoszenia dekretu o
przystosowanej odnowie życia zakonnego Perfectae caritatis (I Padri del deserto e Giovanni Cassiano, padre del
monachesimo occidentale. Nel 50° anniversario della proclamazione del decreto sul rinnovamento della vita
religiosa Perfectae caritatis), Wydział Teologiczny UŚ, Katowice, 25 - 26 września 2015 r.].
IV. Badania zaowocowały publikacjami monograficznymi (ks. Bednarski, ks. Myszor). Publikacja biografii ks. Machy jest
istotnym, historycznym wkładem w proces beatyfikacyjny ks. Machy. Ponadto powstała krytyczna edycja
wspomnień jednego z represjonowanych księży w okresie stalinowskim ( ks. Olszar). W fazie prac redakcyjnych
znajduje się publikacja monografii na temat pielgrzymek/podróży Górnoślązaków do Ziemi Świętej, będących
jednym z elementów kolonizacji Palestyny w drugiej połowie XIX wieku. Realizacji tego zadania badawczego
służyła kwerenda literatury specjalistycznej w bibliotece uniwersyteckiej w Wiedniu.
.

c) wykorzystanie uzyskanych wyników:
I.

przygotowanie publikacji „Adversus Haereses” Ireneusza z Lyonu; udział w przygotowywaniu
międzyuczelnianego projektu patrystycznego w ramach ministerialnego programu „Pomniki polskiej
myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku”
II. publikacje naukowe, argumenty historyczne w procesie beatyfikacyjnym ks. Jana Machy, przygotowanie
skryptu (materiałów do ćwiczeń) z historii Kościoła w czasach nowożytnych

5. Sprawozdanie finansowe z uzasadnieniem wydatków:
a) środki przyznane ogółem: 2261,05 (z dotacji 2014) + 33,74 (do zwrotu za 2014) + 16659,31 (za 2015)
= 18954,10
b) koszty poniesione ogółem: 8103,10
c) szczegółowy kosztorys wynikowy:
A) Aparatura badawcza (wyszczególnienie):
lp.

nazwa urządzenia

koszt w zł.

uzasadnienie

Koszt aparatury razem:
B) Materiały eksploatacyjne (biurowe, odczynniki, programy komputerowe, itp.):
rodzaj materiałów

koszt w zł

Koszt materiałów eksploatacyjnych razem:
C) Koszty podróży i uczestnictwa w konferencjach:
1. Delegacje krajowe razem:
196,80 zł Częstochowa 21-23.09.2015
2. Podróże zagraniczne:
miejsce

koszt w zł

ZAKWATEROWANIE
noclegi
prelegentów
321,00
Pobyt Gości zagranicznych/ Bilety
lotnicze dla gości
1940,05

Kwerenda biblioteczna w Wiedniu

1446,91

uzasadnienie
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ojcowie Pustyni i Jan
Kasjan – ojciec monastycyzmu zachodniego. W 50. rocznicę
ogłoszenia dekretu o przystosowanej odnowie życia zakonnego
Perfectae caritatis” (I Padri del deserto e Giovanni Cassiano,
padre del monachesimo occidentale. Nel 50° anniversario della
proclamazione del decreto sul rinnovamento della vita religiosa
Perfectae caritatis), Wydział Teologiczny UŚ, Katowice, 25 ‐ 26
września 2015 r.
Na temat kolonizacji Palestyny przez Górnoślązaków

Koszt podróży służbowych razem: 3707,96
D) Wynagrodzenia:

2

Imię i nazwisko

wysokość
wynagrodzenia
w zł

Wykład gościnny prof. Szwagrzyka z
IPN, Wrocław

500

uzasadnienie

Na temat pochowków tzw. „żołnierzy wyklętych”, z
uwzględnieniem cmentarzy na Górnym Śląsku

Koszt wynagrodzeń razem:
E) Pozostałe koszty (np. wydawnictwa) :
koszt w zł
wyszczególnienie
literatura specjalistyczna

1287

Wykład gościnny prof. Szwagrzyka z
IPN, Wrocław
Przygotowanie do druku publikacji
pt. Nieznane kary z życia Biskupa
Polowego abpa K. Gawliny
Wyjazd na konferencję naukową
Wyjazd na konferencję naukową

246,37

uzasadnienie
Literatura specjalistyczna związana z teologia patrystyczną i
historią Bliskiego Wschodu w XIX wieku
Druk plakatów i zaproszeń

1800

Redakcja, opracowanie językowe, tłumaczenia, przepisywanie
tekstów

196,80
365,58

Referat zamówiony
Szkolenie w zakresie prawa beatyfikacyjnego

Pozostałe koszty razem: 3895,75
F) Razem koszty zadania(poz. A+B+C+D+E): 8103,71
6. Charakter realizowanego zadania: kontynuowany
(zbędne skreślić)

7. Realizowane zadanie przyczyniło się do awansu naukowego:
a) uzyskane stopnie/tytuł:
1.
(imię i nazwisko, stopień/tytuł, data uzyskania, miejsce)

2.
b) wszczęcie przewodu/postępowania:
1.
(imię i nazwisko, data i miejsce wszczęcia przewodu/postępowania)

8. Wyniki prac badawczych zadania:
A) Publikacje:
a)Wykaz publikacji w czasopismach naukowych opublikowanych, opis wg wzoru: Autor/ -rzy, Tytuł
publikacji, Tytuł czasopisma, Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.), Numer (np. nr/no./z./iss.), Rok wydania,
Zajęte strony, Język publikacji:
Damian Bednarski, Martyrologium polskiego duchowieństwa z Zaolzia podczas II wojny światowej, „Śląskie Studia
Historyczno-Teologiczne” 48,1 (2015), s. 61-86, ISSN 0137-3447. 10 pkt
Jerzy Myszor, Duszpasterz żołnierzy i wygnańców w Związku Sowieckim, [w:] Arcybiskup Józef Gawlina. Biskup Polowy
Wojska Polskiego, Londyn 2015, s. 43-62. Tożsame: Ekspresje. Expressions. Rok 2014, Tom V, Londyn 2015, s. 315-328.
Pkt 10
Jerzy Myszor, O pożytku studiowania historii, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 48,1 (2015), s. 5-13. ISSN 01373447 10 pkt
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Henryk Olszar, Przykłady współpracy Kościołów w zakresie kultury kultu religijnego na Śląsku, [w:] Oecumenica Silesiana.
Billy Graham – „ewangelizator w rozdartym świecie”. Studium ekumeniczne, red. A. Palion, Katowice 2015, s. 111-124,
ISBN 978-83-65375-06-3. Pkt 4
Henryk Olszar, Polityka władz partyjno-państwowych i aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec biskupa Herberta
Bednorza na przykładzie spraw operacyjnego rozpracowania krypt. „Krzyżak” i krypt. „Rodzina, „Śląskie Studia
Historyczno-Teologiczne”, T. 48/1: 2015, s. 30-37, ISSN 0137-3447. 10 pkt
Henryk Olszar, Ks. dr Gustaw Klapuch (1929-2006), „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”, T. 48/1: 2015, s. 234-242,
ISSN 0137-3447. 10 pkt
Szymon Resiak, „Miasto bez Boga”. Lokalizacja kościołów w nowych miastach i osiedlach na terenie diecezji katowickiej w
latach 1945-1989, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 48,1 (2015), s. 39-60, ISSN 0137-3447. 10 pkt
Adam Tondera, Polemika Euzebiusza z Cezarei z Sossianusem Hieroklesem na temat porównania Apoloniusza z Tiany i
Chrystusa jako reprezentantów kultury pogańskiej i chrześcijańskiej, Vox Patrum 35 (2015) t. 64, s. 491-502, język polski,
ISSN 0860-9411 (10 punktów)
Joanna Pakuza, Ukryta z Chrystusem w Bogu (por. Kol 3, 3). Siostra Urszula od św. Józefa Maria Furkałowska CSIC (19011943), „Studia Teologiczne Białystok - Drohiczyn - Łomża” 33 (2015), s. 131-148, ISSN 0239-801X. (4 pkt)
Joanna Pakuza, Życie religijne Polaków wysiedlonych do Związku Radzieckiego w latach 1939-1945 w świetle ich
wspomnień. Studium historiograficzne, "Studia Pastoralne" 11 (2015), s. 240-255, ISSN 1734-4433. 6 pkt
Andrzej Uciecha, Afrahat, O pasterzach (Demonstratio X. De pastoribus, Patrologia Syriaca I, 444-465), tłumaczenie z języka
syryjskiego i komentarz, Vox Patrum 34 (2014) t. 62, s. 593-602. (10 pkt)
Andrzej Uciecha, Afrahat, O pokorze (Demonstratio IX. De humilitate. Patrologia Syriaca I, 408-441), tłumaczenie z języka
syryjskiego i komentarz, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 47,2 (2014), s. 256-266 (5 pkt)
Andrzej Uciecha, taḥwәythā jako metoda egzegetyczna w pismach Afrahata, perskiego Mędrca, Biblica et Patristica
Thoruniensia 8 (2015) 1, s. 65-80 (9 pkt).
Andrzej Uciecha, Sekrety duchowej walki w mowie O wojnach Afrahata, perskiego Mędrca, Vox Patrum 35 (2015) t. 63, s.
389-396 (11 pkt) .
Andrzej Uciecha, „Sen duszy” w pismach Afrahata, Vox Patrum 35 (2015) t. 63, s. 217-226 (11 pkt).
Andrzej Uciecha, Stephan Schiwietz (Siwiec) – uczeń w szkole Maxa Sdralka, Vox Patrum 35 (2015) t. 64, s. 503-516 (11
pkt).

d) Wykaz monografii naukowych opublikowanych, opis wg wzoru:
opis wg wzoru: Tytuł, Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy, Rok wydania, Miejsce wydania, Wydawnictwo, Liczba
stron, Język publikacji, ISBN, DOI (o ile monografia ma DOI)
Damian Bednarski, Ks. Jan Macha (1914-1942). Życie z sercem na dłoni, Katowice-Chorzów 2015, wyd. II. (uzupełnione i
poprawione), ss. 141, ISBN 978-83-939593-4-1. (20 pkt.)
[Jerzy Myszor, red.] Nieznane karty z życia biskupa Józefa Gawliny w świetle dokumentów, red. nauk. J. Myszor przy
współudziale D. Bednarskiego, Katowice 2015, ss. 248, ISBN 978-83-63757-89-2. 15 pkt
Damian Bednarski, [Red.] Pamięć i przebaczenie. Orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich i jego reperkusje,
Katowice 2015, ss. 204, ISBN 978-83-7030-982-4. (20 pkt.)
Henryk Olszar, Historia Kościoła Powszechnego. Od nowożytności do współczesności. Materiały do ćwiczeń, Katowice
2015, ss. 309, ISBN 978-83-63757-81-6. (20 pkt)
Henryk Olszar, CZYŚCIEC ks. Rudolfa Adamczyka, Katowice 2015, ss. 170, ISBN 978-83-63757-96-0. (20 pkt)
Józef Gawlina, Wspomnienia, opracował i przypisami opatrzył Jerzy Myszor, Katowice 2015 (II wydanie).
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e) Wykaz rozdziałów w monografiach naukowych opublikowanych, opis wg wzoru:
opis wg wzoru:
Autor/ -rzy, Tytuł rozdziału, Tytuł całości (książki), Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy całości (książki), Rok
wydania, Miejsce wydania, Wydawnictwo, Zajęte strony, Język publikacji, ISBN całości, DOI (o ile monografia
ma DOI),
Damian Bednarski, Górnośląscy księża do arcybiskupa Józefa Gawliny o diecezji katowickiej i księdzu Janie Piskorzu (19561957), w: Nieznane karty z życia biskupa Józefa Gawliny w świetle dokumentów, red. nauk. J. MYSZOR przy współudziale
D. Bednarskiego, Katowice 2015, s. 131-153, ISBN 978-83-63757-89-2. 5 pkt
Damian Bednarski, Korespondencja biskupów Juliusza Bieńka i Józefa Gawliny (1956-1957), w: Nieznane karty z życia
biskupa Józefa Gawliny w świetle dokumentów, red. nauk. J. Myszor przy współudziale D. Bednarskiego, Katowice 2015, s.
155-174, ISBN 978-83-63757-89-2. 5 pkt
Damian Bednarski, Śląscy duchowni z pomocą potrzebującym: sylwetki wybranych kapłanów diecezji katowickiej
zaangażowanych w dzieło dobroczynności, w: Sprawiedliwość i miłość społeczna: refleksja interdyscyplinarna w 90-lecie
(Archi)diecezji Katowickiej, red. A. Wuwer, Katowice 2015, s. 64-76, ISBN 978-83-7030-971-8. 5pkt
Jerzy Myszor, Ambasador Ernst von Weizsäcker obserwuje biskupa Gawlinę (1944–1945), [w:] Nieznane karty z życia
biskupa Józefa Gawliny w świetle dokumentów, red. nauk. J. MYSZOR przy współudziale D. Bednarskiego, Katowice 2015,
s. 37-46. ISBN 978-83-63757-89-2. 5 pkt
Jerzy Myszor, Józef Gawlina – biskup (ad personam) polskich żołnierzy, wygnańców i emigrantów (1942–1964), [w:]
Nieznane karty z życia biskupa Józefa Gawliny w świetle dokumentów, red. nauk. J. Myszor przy współudziale D.
Bednarskiego, Katowice 2015, s. 47-94. ISBN 978-83-63757-89-2. 4 pkt
Henryk Olszar, Proklamowanie „ewangelii pracy” ludziom pracy przez Jana Pawła II w Częstochowie i Katowicach, [w:]
Etos pracy w perspektywie społeczno-pastoralnej, red. Ireneusz Celary i Grzegorz Polok, Katowice 2015, s. 271-279, ISBN
970-83-7875-243-1. 5 pkt
Henryk Olszar, Iustitia socialis Kościoła Katowickiego w czasach zniewolenia i wolności, [w:] XXIV Sympozjum Piekarskie
„Sprawiedliwość i Miłość Społeczna”. Refleksja interdyscyplinarna w perspektywie 90-lecia (archi)diecezji katowickiej, red.
A. Wuwer, Piekary Śląskie-Katowice 2015, s. 51-63; ISBN 978-83-70-30-971-8. 5 pkt
Henryk Olszar, Wikariat Generalny w Cieszynie – od powstania do rozwiązania, [w:] Edukacja ekumeniczna w społeczności
Śląska Cieszyńskiego w II połowie XIX wieku. W 130. rocznica święceń biskupich Franciszka Śniegonia, red. J. Budniak, N.
M. Ruman, Cieszyn 2015, s. 31-44, ISBN 978-83-60431-96-2. 5 pkt
Henryk Olszar, Misyjne zaangażowanie (archi)diecezji katowickiej, [w:] Wciąż u początków … . 50-lecie „Ad gentes” i 90
lat zaangażowania (archi)diecezji katowickiej w misję Kościoła powszechnego, red. G. Wita, Katowice 2015, s. 111-132,
ISBN 978-7030-985-5. 5 pkt
Henryk Olszar, Rozwój sieci parafialnej w dekanacie gorzyckim, [w:] Wyznania religijne w Rybniku i powiecie rybnickim w
XIX i XX wieku, red. A. Dziurok, D. Keller, B. Kloch, Rybnik 2015, s. 57-98; ISBN 978-83-63959-11-1 oraz 978-83-914-3.
5 pkt
Szymon Resiak, W jaki sposób ideologia wpływa na kształt miasta? Cechy miasta socjalistycznego, [w:] Miasto jako
przedmiot refleksji i fascynacji. Rozważania socjologiczne i historyczne, red. Z. Hojka, K. Wojtasik, D. Domżalski, Katowice
2015, ISBN 978-83-939593-6-5 5 pkt
Andrzej Uciecha, Rola gawiedzi w procesie wychowania według św. Jana Chryzostoma, w: Męstwo i długomyślność jako
sprawności moralne w wychowaniu, Uniwersytet Szczeciński 2015, s. 197-209, ISBN 978‐83‐7972‐009‐5 (5 pkt

g) inne publikacje nie ujęte wyżej, opis wg wzoru j.w.
Damian Bednarski: Recenzja: Seria wydawnicza pod tytułem „Świętość Kanonizowana”, „Śląskie Studia HistorycznoTeologiczne” 48,1 (2015), s. 242-250, ISSN 0137-3447.
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Bednarski Damian: Historia (archi)diecezji katowickiej, w: Jubileuszowy Schematyzm Archidiecezji Katowickiej 2015.
Część 1, opr. Zespół Kancelarii Metropolitalnej w Katowicach, Katowice 2015, s. 65-68, ISBN 978-83-7593-268-3.
Henryk Olszar [Recenzja], Nieznane karty z życia biskupa Józefa Gawliny w świetle dokumentów, red. Jerzy Myszor i
Damian Bednarski, Katowice 2015, ss. 240 [w:] „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” Tom: 48, Nr: 1 (2015), ss. 266268, polski, ISSN czasopisma: 0137-3447
Henryk Olszar, [Redakcja serii wydawniczej „Biblioteka Teologiczna” – nr 21] : Konferencje św. Wincentego à Paulo w
diecezji wrocławskiej w latach 1848-1914, Dorota Kurpiers, 2015, Katowice, Wydawnictwo Emmanuel, ss.197, j. polski,
ISBN: 978-83-6375-786-1
Joanna Pakuza, Sprawozdanie z dyskusji panelowej "Biskup Polowy WP abp Józef Gawlina - w 50. rocznicę śmierci"
(Katowice, 6 listopada 2014 roku), w: "Nieznane karty z życia biskupa Józefa Gawliny w świetle dokumentów, red. nauk.
Jerzy Myszor, przy współudziale Damiana Bednarskiego, Katowice 2015, s. 215-218, ISBN 978-8363757-89-2.
Henryk Olszar, Nieznane karty z życia biskupa Gawliny w świetle dokumentów, red. Jerzy Myszor i Damian Bednarski,
Katowice 2015, ss. 240, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”, T. 48/1: 2015, s. 266-268, ISSN 0137-3447.

B) przedmioty własności przemysłowej, w tym zwłaszcza wynalazki, wzory użytkowe, wzory
przemysłowe, ich ochrona prawna i ich wdrożenia (wyszczególnić):
C) Udział w konferencjach naukowych /prezentacja prac na konferencjach wg wzoru:
Damian Bednarski: Konferencja naukowa „Vixdum Poloniae unitas. W 90. rocznicę ustanowienia diecezji katowickiej”,
Katowice, 29 października 2015, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego; referat Zanim Katowice stały się stolicą biskupią.
O genezie diecezji śląskiej.
Damian Bednarski: Sesja zorganizowana w 90. rocznicę istnienia Apostolstwa Chorych, Katowice, 14 listopada 2015, Wydział
Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego; referat Ks. Michał Rękas i ks. Jan Szurlej – duszpasterze Apostolstwa Chorych.
Jerzy Myszor, Oława 21-22 maja 2015, Siedemdziesiąta rocznica ustanowienia administracji kościelnej i państwowej na
Ziemiach Zachodnich (1945-2015), Referat: Ustanowienie polskiej administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich przez
Prymasa Augusta Hlonda w 1945 r., jako problem badawczy
Jerzy Myszor, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, środa 2 grudnia 2015, Międzynarodowa konferencja naukowa
zorganizowana przez Katedrę Historii Kościoła i Patrologii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz
Theologisches Forschungskolleg (Universität Erfurt), „50 lat wymiany listów biskupów polskich i niemieckich: „Przebaczamy i
prosimy o przebaczenie”, Referat: Biskupi polscy wobec listów o pojednaniu
Henryk Olszar, XXIV Piekarskie Sympozjum Naukowe „Sprawiedliwość i Miłość Społeczna”, Miejski Dom Kultury w Piekarach
Śląskich, ul. Bytomska 73, 30 maja 2015 r., : referat: Iusticia socialis Kościoła Katowickiego w czasach zniewolenia i wolności
Henryk Olszar, Akademia Ekumeniczna i Dialogu Międzyreligijnego, Biblioteka Śląska w Katowicach, Plac Europy 1,
konferencja 15 października 2015 r., referat pt. Dwa tysiące lat obecności chrześcijaństwa w świecie
Henryk Olszar, Sympozjum misjologiczne pt. „Odnowa świadomości misyjnej inspiracją dla współczesnej teologii. 50. rocznica
soborowego dekretu Ad gentes divinitus, Aula Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Jordana 18, 3
grudnia 2015 r., Referat: Misyjne zaangażowanie (archi0diecezji katowickiej
Szymon Resiak: II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Ziemie węgla i stali – SERCE MIASTA”, Katowice,
5-7 listopada 2015, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach; referat: Miejsce dla kościoła w
“mieście bez Boga”. Czy w miastach socjalistycznych planowano kościoły?
Uciecha Andrzej, komunikat: Imię attā [kobieta] znaczy metitā [przybycie], zbliżenie, zjednoczenie i obcowanie małżeńskie. Ewa
w komentarzu Iszodada z Merw do Księgi Rodzaju, Spotkanie Sekcji Patrystycznej przy Komisji Episkopatu Polski do spraw
Nauki Katolickiej „Kobieta w historii zbawienia według Ojców Kościoła”, Częstochowa, 21-23.09.2015 r.
Andrzej Uciecha, Spotkanie Sekcji Patrystycznej przy Komisji Episkopatu Polski do spraw Nauki Katolickiej „Kobieta w historii
zbawienia według Ojców Kościoła”, Częstochowa, 21-23.09.2015 r. , Komunikat: Imię attā [kobieta] znaczy metitā [przybycie],
zbliżenie, zjednoczenie i obcowanie małżeńskie. Ewa w komentarzu Iszodada z Merw do Księgi Rodzaju,
6

Andrzej Uciecha, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ojcowie Pustyni i Jan Kasjan – ojciec monastycyzmu zachodniego.
W 50. rocznicę ogłoszenia dekretu o przystosowanej odnowie życia zakonnego Perfectae caritatis” (I Padri del deserto e Giovanni
Cassiano, padre del monachesimo occidentale. Nel 50° anniversario della proclamazione del decreto sul rinnovamento della vita
religiosa Perfectae caritatis), Wydział Teologiczny UŚ, Katowice, 25 - 26 września 2015 r., referat: Między walką a ekstazą. Jan
Kasjan mistrzem

D) osiągnięcia artystyczne (wyszczególnić):
9. Określenie potencjału komercjalizacyjnego.
Proszę określić, czy jest możliwa komercjalizacja wyników badań powstałych w projekcie (np. po analizie wyników badań
zdecydowano o przygotowaniu zgłoszenia patentowego; stworzono prototyp wynalazku, którego dopracowanie może
zainteresować potencjalnego kupca/licencjobiorcy; wyniki badań mogą zostać skomercjalizowane, wymagają jednak
dodatkowych badań i nakładów finansowych; wyniki badań są wysoko innowacyjne i mogą zainteresować partnerów
biznesowych).
Proszę podać dziedziny gospodarki, w których można zastosować wyniki badań.

10.Uwagi:
.........................................................
podpis kierownika zadania
11. Uwagi Komisji Wydziałowej:

Komisja Wydziałowa

12. Uwagi Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych, Twórczości Artystycznej i Współpracy
z Gospodarką:
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Wydział
Teologiczny

Instytut

Katedra
Teologii Patrystycznej i
Historii Kościoła

Zakład

INDYWIDUALNE SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA
STATUTOWĄ PRZYZNANĄ NA 2015 ROK – dotacja dla MŁODYCH NAUKOWCÓW

DZIAŁALNOŚĆ

1. Tytuł zadania badawczego: Życie religijne wygnańców polskich w Związku Sowieckim w latach 1939-1945 na
podstawie ich wspomnień
2. Kierownik zadania (doktorant)
mgr lic. kan. Joanna Pakuza, joanna@pakuza.pl, 519326965
(stopień, imię i nazwisko, e-mail, tel. służbowy)
*niepotrzebne skreślić
3. Osoby uczestniczące w zadaniu:
(stopień, imię i nazwisko, charakter udziału)
4. Sprawozdanie merytoryczne (max. 500 wyrazów):
a) cel badań:
Celem badań było zanalizowanie unikalnej kolekcji archiwalnej, jaką dysponuje jedynie Instytut Polski i Muzeum im.
gen. Sikorskiego w Londynie. Zebrane w archiwum informacje miały posłużyć do uzupełnienia w niezbędne
informacje pisanej przeze mnie rozprawy doktorskiej, której przedmiotem jest, z godnie z tytułem Życie religijne
wygnańców polskich w Związku Sowieckim w latach 1939-1945 na podstawie ich wspomnień..

b) opis zrealizowanych prac: W czasie czterodniowego pobytu w Londynie przeanalizowałam ponad 100
relacji wspomnieniowych z teczki B (relacje), szukając w nich informacji o życiu religijnym wygnanych.
Zapoznałam się także z teczką zawierającą Rozkazy Biskupa Polowego WP, abp. Józefa Gawliny. Przy
zapoznawaniu się z dokumentami prowadziłam odpowiednie notatki oraz dokonałam dokumentacji
fotograficznej.
5. Sprawozdanie finansowe z uzasadnieniem wydatków:
a) środki przyznane ogółem: 4800 zł
b) koszty poniesione ogółem: 3700 zł
c) szczegółowy kosztorys:

A) Aparatura badawcza (wyszczególnienie):
lp.

nazwa urządzenia

koszt w zł.

uzasadnienie

Koszt aparatury razem:
B) Materiały eksploatacyjne (biurowe, odczynniki, programy komputerowe, itp.):
rodzaj materiałów
Koszt materiałów eksploatacyjnych razem:
C) Koszty podróży i uczestnictwa w konferencjach:
1

koszt w zł

1. Delegacje krajowe razem:
2. Podróże zagraniczne:
miejsce
Wielka Brytania, Londyn,
Instytut Polski i Muzeum gen.
Sikorskiego

koszt w zł
3700

uzasadnienie
Wyjazd na kwerendę archiwalną, badanie dokumentów
potrzebnych do powstania dysertacji doktorskiej

Koszt podróży służbowych razem:
D) Wynagrodzenia:
Imię i nazwisko

wysokość
wynagrodzenia w zł

uzasadnienie

Koszt wynagrodzeń razem:
E): Stypendium (z dotacji):
Imię i nazwisko

Wysokość
stypendium w zł

Koszt stypendiów razem:
F) Pozostałe koszty (np. wydawnictwa) :
wyszczególnienie
koszt w zł

uzasadnienie

Pozostałe koszty razem:
G) Razem koszty zadania(poz. A+B+C+D+E) : 3700 zł
6. Charakter realizowanego zadania: inicjalny, kontynuowany, zakończony
7. Realizowane zadanie przyczyniło się do awansu naukowego:
a) uzyskane stopnie:
1.
(imię i nazwisko, stopień, data uzyskania, miejsce)
2.
b) wszczęcie przewodu/postępowania:
1. Wszczęcie przewodu doktorskiego, Katowice październik 2015.
(imię i nazwisko, data i miejsce wszczęcia przewodu/postępowania)

8. Wyniki prac badawczych zadania:
A) Publikacje:
a)Wykaz publikacji w czasopismach naukowych opublikowanych,
opis wg wzoru:
Autor/ -rzy, Tytuł publikacji, Tytuł czasopisma, Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.), Numer (np. nr/no./z./iss.),
Rok wydania, Zajęte strony, Język publikacji, ISSN czasopisma, DOI (o ile artykuł ma DOI),
2

 W czasopismach naukowych wymienionych w części A wykazu MNiSW:

 W czasopismach naukowych wymienionych w części B wykazu MNiSW:
Artykuły:
Joanna Pakuza, Ukryta z Chrystusem w Bogu (por. Kol 3, 3). Siostra Urszula od św. Józefa Maria Furkałowska CSIC
(1901-1943), „Studia Teologiczne Białystok - Drohiczyn - Łomża” 33 (2015), s. 131-148, ISSN 0239-801X.
Joanna Pakuza, Życie religijne Polaków wysiedlonych do Związku Radzieckiego w latach 1939-1945 w świetle ich
wspomnień. Studium historiograficzne, "Studia pastoralne" 11 (2015), s. 240-255, ISSN 1734-4433.
Sprawozdania :
Joanna Pakuza, Sprawozdanie z dyskusji panelowej "Biskup Polowy WP abp Józef Gawlina - w 50. rocznicę śmierci"
(Katowice, 6 listopada 2014 roku), w: "Nieznane karty z życia biskupa Józefa Gawliny w świetle dokumentów, red.
nauk. Jerzy Myszor, przy współudziale Damiana Bednarskiego, Katowice 2015, s. 215-218, ISBN 978-8363757-89-2.

 W czasopismach naukowych wymienionych w części C wykazu MNiSW:

 Recenzowane publikacje w czasopismach zagranicznych innych niż wymienione powyżej:

 Publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych uwzględnionych

w

uznanej bazie publikacji o zasięgu międzynarodowym (proszę podać nazwę bazy ……………..…)

b) Wykaz monografii naukowych opublikowanych,
opis wg wzoru:
Tytuł , Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy, Rok wydania, Miejsce wydania, Wydawnictwo, Liczba stron, Język
publikacji, ISBN, DOI (o ile monografia ma DOI),

c) Wykaz rozdziałów w monografiach naukowych opublikowanych,
opis wg wzoru:
Autor/ -rzy, Tytuł rozdziału, Tytuł całości (książki), Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy całości (książki), Rok
wydania, Miejsce wydania, Wydawnictwo, Zajęte strony, Język publikacji, ISBN całości, DOI (o ile
monografia ma DOI),
3

d) inne publikacje nie ujęte wyżej, opis wg wzoru j.w.

B) przedmioty własności przemysłowej, w tym zwłaszcza wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe,
ich ochrona prawna i ich wdrożenia (wyszczególnić):
C) Udział w konferencjach naukowych /prezentacja prac na konferencjach
wg wzoru:
Nazwa/ miejsce/ termin konferencji
Tytuł/ forma prezentacji

D) osiągnięcia artystyczne (wyszczególnić):
9. Określenie potencjału komercjalizacyjnego.
Proszę określić, czy jest możliwa komercjalizacja wyników badań powstałych w projekcie (np. po analizie wyników
badań zdecydowano o przygotowaniu zgłoszenia patentowego; stworzono prototyp wynalazku, którego dopracowanie
może zainteresować potencjalnego kupca/licencjobiorcy; wyniki badań mogą zostać skomercjalizowane, wymagają
jednak dodatkowych badań i nakładów finansowych; wyniki badań są wysoko innowacyjne i mogą zainteresować
partnerów biznesowych).
Proszę podać dziedziny gospodarki, w których można zastosować wyniki badań.

10.Uwagi:
.........................................................
podpis kierownika zadania
11. Uwagi Komisji Wydziałowej:
Komisja Wydziałowa
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Część II
SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
WYDZIAŁU (INSTYTUTÓW, KATEDR, ZAKŁADÓW)
Nazwa Instytutu/Katedry/Zakładu:
1. Kierownik: prof. Jerzy Myszor
2. Główne dyscypliny/specjalności badawcze (nie należy podawać zadań badawczych):
Lp.

Nazwa dyscypliny
badawczej

Nazwa specjalności bad.
(w ramach dyscypliny)

Skład zespołu badawczego
(imię i nazwisko pracownika)

Historia Kościoła
Patrologia

Damian Bednarski
Jerzy Myszor
Henryk Olszar
Joanna Pakuza
Adam Tondera
Andrzej Uciecha
Szymon Resiak

3. Uzyskane w roku kalendarzowym 2015 stopnie i tytuły naukowe:
Lp

Imię i nazwisko
pracownika

Tytuł/ Data
stopień uzyskania

Dziedzina,
dyscyplina

Jednostka przeprowadzająca
przewód/postępowania

4. Finansowanie badań:
Rodzaj badań

Liczba
realizowanych
zadań

Działalność statutowa – „potencjał badawczy” 1
(pozostałość dotacji z 2014 r.) *
Działalność statutowa – „potencjał badawczy”
(dotacja na 2015 r.) *
Działalność statutowa – „młodzi naukowcy”
(pozostałość dotacji z 2014 r.) *
Działalność statutowa – „młodzi naukowcy” 1
(dotacja na 2015 r.) *
Działalność statutowa – dotacja na utrzymanie
specjalnego urządzenia badawczego *
Inwestycje (granty) aparaturowe
Inwestycje (granty) budowlane
Programy MNiSW
Projekty NCBR
Projekty NCN
Projekty badawcze inne -krajowe
Projekty zagraniczne/unijne

1

Środki
przyznane na
2015 r.

Poniesione koszty
w zł. w 2015 r.*

2261,05

2261,05

5842,66

5.842,66

3700,00

3700,00

Projekty strukturalne
Udział w projektach badawczych w innych
ośrodkach krajowych
Udział w projektach badawczych
w ośrodkach zagranicznych
Prace zlecone przez jednostki zewnętrzne
RAZEM:

16659,31

11803,71

* proszę podać kwoty netto (bez kosztów pośrednich)

5. Wykaz zadań realizowanych w zakresie:
a) działalności statutowej – „potencjału badawczego”
Kierownik
nazwa zadania
Prof. Jerzy Myszor
Katolickie duszpasterstwo na terenie wschodniej Europy w XIXXXI wieku
Relacje Kościół-władza-społeczeństwo w świecie starożytnym i
współczesności
b) działalności statutowej – dotacji dla „młodych naukowców”
Kierownik
nazwa zadania
mgr lic. kan. Joanna Życie religijne Polaków wysiedlonych do Związku Radzieckiego w
Pakuza
latach 1939-1945 w świetle ich wspomnień

6A. Publikacje w roku kalendarzowym 2015, w których podano Uniwersytet Śląski jako
miejsce afiliacji przynajmniej jednego z autorów
Liczba publikacji
Monografii naukowych
Rozdziałów w monografiach
naukowych
W czasopismach naukowych
RAZEM:

Opublikowanych
Krajowych
6

Zagranicznych

12
17
35

1
1

a)Wykaz publikacji w czasopismach naukowych opublikowanych,
opis wg wzoru:
Autor/ -rzy, Tytuł publikacji, Tytuł czasopisma, Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.), Numer (np.
nr/no./z./iss.), Rok wydania, Zajęte strony, Język publikacji, ISSN czasopisma, DOI (o ile artykuł ma
DOI),

 W czasopismach naukowych wymienionych w części A wykazu MNiSW:
 W czasopismach naukowych wymienionych w części B wykazu MNiSW:

2

Damian Bednarski, Martyrologium polskiego duchowieństwa z Zaolzia podczas II wojny światowej,
„Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 48,1 (2015), s. 61-86, ISSN 0137-3447. 10 pkt
Jerzy Myszor, Duszpasterz żołnierzy i wygnańców w Związku Sowieckim, [w:] Arcybiskup Józef Gawlina.
Biskup Polowy Wojska Polskiego, Londyn 2015, s. 43-62. Tożsame: Ekspresje. Expressions. Rok 2014,
Tom V, Londyn 2015, s. 315-328. Pkt 10
Jerzy Myszor, O pożytku studiowania historii, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 48,1 (2015), s. 513. ISSN 0137-3447 10 pkt
Henryk Olszar, Przykłady współpracy Kościołów w zakresie kultury kultu religijnego na Śląsku, [w:]
Oecumenica Silesiana. Billy Graham – „ewangelizator w rozdartym świecie”. Studium ekumeniczne, red.
A. Palion, Katowice 2015, s. 111-124, ISBN 978-83-65375-06-3. Pkt 4
Henryk Olszar, Polityka władz partyjno-państwowych i aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec
biskupa Herberta Bednorza na przykładzie spraw operacyjnego rozpracowania krypt. „Krzyżak” i krypt.
„Rodzina, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”, T. 48/1: 2015, s. 30-37, ISSN 0137-3447. 10 pkt
Henryk Olszar, Ks. dr Gustaw Klapuch (1929-2006), „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”, T. 48/1:
2015, s. 234-242, ISSN 0137-3447. 10 pkt
Szymon Resiak, „Miasto bez Boga”. Lokalizacja kościołów w nowych miastach i osiedlach na terenie
diecezji katowickiej w latach 1945-1989, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 48,1 (2015), s. 39-60,
ISSN 0137-3447. 10 pkt
Adam Tondera, Polemika Euzebiusza z Cezarei z Sossianusem Hieroklesem na temat porównania
Apoloniusza z Tiany i Chrystusa jako reprezentantów kultury pogańskiej i chrześcijańskiej, Vox Patrum 35
(2015) t. 64, s. 491-502, język polski, ISSN 0860-9411 (10 punktów)
Joanna Pakuza, Ukryta z Chrystusem w Bogu (por. Kol 3, 3). Siostra Urszula od św. Józefa Maria
Furkałowska CSIC (1901-1943), „Studia Teologiczne Białystok - Drohiczyn - Łomża” 33 (2015), s. 131148, ISSN 0239-801X. (4 pkt)
Joanna Pakuza, Życie religijne Polaków wysiedlonych do Związku Radzieckiego w latach 1939-1945 w
świetle ich wspomnień. Studium historiograficzne, "Studia Pastoralne" 11 (2015), s. 240-255, ISSN 17344433. 6 pkt
Andrzej Uciecha, Afrahat, O pasterzach (Demonstratio X. De pastoribus, Patrologia Syriaca I, 444-465),
tłumaczenie z języka syryjskiego i komentarz, Vox Patrum 34 (2014) t. 62, s. 593-602. (10 pkt)
Andrzej Uciecha, Afrahat, O pokorze (Demonstratio IX. De humilitate. Patrologia Syriaca I, 408-441),
tłumaczenie z języka syryjskiego i komentarz, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 47,2 (2014), s.
256-266 (5 pkt)
Andrzej Uciecha, taḥwәythā jako metoda egzegetyczna w pismach Afrahata, perskiego Mędrca, Biblica et
Patristica Thoruniensia 8 (2015) 1, s. 65-80 (9 pkt).
Andrzej Uciecha, Sekrety duchowej walki w mowie O wojnach Afrahata, perskiego Mędrca, Vox Patrum 35
(2015) t. 63, s. 389-396 (11 pkt) .
Andrzej Uciecha, „Sen duszy” w pismach Afrahata, Vox Patrum 35 (2015) t. 63, s. 217-226 (11 pkt).
Andrzej Uciecha, Stephan Schiwietz (Siwiec) – uczeń w szkole Maxa Sdralka, Vox Patrum 35 (2015) t. 64,
s. 503-516 (11 pkt).

 W czasopismach naukowych wymienionych w części C wykazu MNiSW:
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 Recenzowane publikacje w czasopismach zagranicznych innych niż wymienione
powyżej:
 Publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych
uwzględnionych w uznanej bazie publikacji o zasięgu międzynarodowym

b) Wykaz monografii naukowych opublikowanych,
opis wg wzoru: Tytuł, Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy, Rok wydania, Miejsce wydania,
Wydawnictwo, Liczba stron, Język publikacji, ISBN, DOI (o ile monografia ma DOI)
Damian Bednarski, Ks. Jan Macha (1914-1942). Życie z sercem na dłoni, Katowice-Chorzów 2015, wyd. II.
(uzupełnione i poprawione), ss. 141, ISBN 978-83-939593-4-1. (20 pkt.)
[Jerzy Myszor, red.] Nieznane karty z życia biskupa Józefa Gawliny w świetle dokumentów, red. nauk. J.
MYSZOR przy współudziale D. Bednarskiego, Katowice 2015, ss. 248, ISBN 978-83-63757-89-2. 15 pkt
Damian Bednarski, [Red.] Pamięć i przebaczenie. Orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich i
jego reperkusje, Katowice 2015, ss. 204, ISBN 978-83-7030-982-4. (20 pkt.)
Henryk Olszar, Historia Kościoła Powszechnego. Od nowożytności do współczesności. Materiały do
ćwiczeń, Katowice 2015, ss. 309, ISBN 978-83-63757-81-6. (20 pkt)
Henryk Olszar, CZYŚCIEC ks. Rudolfa Adamczyka, Katowice 2015, ss. 170, ISBN 978-83-63757-96-0.
(20 pkt)
Józef Gawlina, Wspomnienia, opracował i przypisami opatrzył Jerzy Myszor, Katowice 2015 (II wydanie).
Pkt ??

c) Wykaz rozdziałów w monografiach naukowych opublikowanych,
opis wg wzoru:
Autor/ -rzy, Tytuł rozdziału, Tytuł całości (książki), Autor/-rzy lub Redaktor/-rzy całości
(książki), Rok wydania, Miejsce wydania, Wydawnictwo, Zajęte strony, Język publikacji,
ISBN całości, DOI (o ile monografia ma DOI),
Damian Bednarski, Górnośląscy księża do arcybiskupa Józefa Gawliny o diecezji katowickiej i księdzu Janie
Piskorzu (1956-1957), w: Nieznane karty z życia biskupa Józefa Gawliny w świetle dokumentów, red. nauk.
J. MYSZOR przy współudziale D. Bednarskiego, Katowice 2015, s. 131-153, ISBN 978-83-63757-89-2. 5
pkt
Damian Bednarski, Korespondencja biskupów Juliusza Bieńka i Józefa Gawliny (1956-1957), w: Nieznane
karty z życia biskupa Józefa Gawliny w świetle dokumentów, red. nauk. J. Myszor przy współudziale D.
Bednarskiego, Katowice 2015, s. 155-174, ISBN 978-83-63757-89-2. 5 pkt
Damian Bednarski, Śląscy duchowni z pomocą potrzebującym: sylwetki wybranych kapłanów diecezji
katowickiej zaangażowanych w dzieło dobroczynności, w: Sprawiedliwość i miłość społeczna: refleksja
interdyscyplinarna w 90-lecie (Archi)diecezji Katowickiej, red. A. Wuwer, Katowice 2015, s. 64-76, ISBN
978-83-7030-971-8. 5pkt
Jerzy Myszor, Ambasador Ernst von Weizsäcker obserwuje biskupa Gawlinę (1944–1945), [w:] Nieznane
karty z życia biskupa Józefa Gawliny w świetle dokumentów, red. nauk. J. MYSZOR przy współudziale D.
Bednarskiego, Katowice 2015, s. 37-46. ISBN 978-83-63757-89-2. 5 pkt
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Jerzy Myszor, Józef Gawlina – biskup (ad personam) polskich żołnierzy, wygnańców i emigrantów (1942–
1964), [w:] Nieznane karty z życia biskupa Józefa Gawliny w świetle dokumentów, red. nauk. J. Myszor
przy współudziale D. Bednarskiego, Katowice 2015, s. 47-94. ISBN 978-83-63757-89-2. 4 pkt
Henryk Olszar, Proklamowanie „ewangelii pracy” ludziom pracy przez Jana Pawła II w Częstochowie i
Katowicach, [w:] Etos pracy w perspektywie społeczno-pastoralnej, red. Ireneusz Celary i Grzegorz Polok,
Katowice 2015, s. 271-279, ISBN 970-83-7875-243-1. 5 pkt
Henryk Olszar, Iustitia socialis Kościoła Katowickiego w czasach zniewolenia i wolności, [w:] XXIV
Sympozjum Piekarskie „Sprawiedliwość i Miłość Społeczna”. Refleksja interdyscyplinarna w perspektywie
90-lecia (archi)diecezji katowickiej, red. A. Wuwer, Piekary Śląskie-Katowice 2015, s. 51-63; ISBN 97883-70-30-971-8. 5 pkt
Henryk Olszar, Wikariat Generalny w Cieszynie – od powstania do rozwiązania, [w:] Edukacja
ekumeniczna w społeczności Śląska Cieszyńskiego w II połowie XIX wieku. W 130. rocznica święceń
biskupich Franciszka Śniegonia, red. J. Budniak, N. M. Ruman, Cieszyn 2015, s. 31-44, ISBN 978-8360431-96-2. 5 pkt
Henryk Olszar, Misyjne zaangażowanie (archi)diecezji katowickiej, [w:] Wciąż u początków … . 50-lecie
„Ad gentes” i 90 lat zaangażowania (archi)diecezji katowickiej w misję Kościoła powszechnego, red. G.
Wita, Katowice 2015, s. 111-132, ISBN 978-7030-985-5. 5 pkt
Henryk Olszar, Rozwój sieci parafialnej w dekanacie gorzyckim, [w:] Wyznania religijne w Rybniku i
powiecie rybnickim w XIX i XX wieku, red. A. Dziurok, D. Keller, B. Kloch, Rybnik 2015, s. 57-98; ISBN
978-83-63959-11-1 oraz 978-83-914-3. 5 pkt
Szymon Resiak, W jaki sposób ideologia wpływa na kształt miasta? Cechy miasta socjalistycznego, [w:]
Miasto jako przedmiot refleksji i fascynacji. Rozważania socjologiczne i historyczne, red. Z. Hojka, K.
Wojtasik, D. Domżalski, Katowice 2015, ISBN 978-83-939593-6-5 5 pkt
Andrzej Uciecha, Rola gawiedzi w procesie wychowania według św. Jana Chryzostoma, w: Męstwo i
długomyślność jako sprawności moralne w wychowaniu, Uniwersytet Szczeciński 2015, s. 197-209, ISBN
978‐83‐7972‐009‐5 (5 pkt

d) inne publikacje nie ujęte wyżej, opis wg wzoru j.w.
Damian Bednarski: Recenzja: Seria wydawnicza pod tytułem „Świętość Kanonizowana”, „Śląskie Studia
Historyczno-Teologiczne” 48,1 (2015), s. 242-250, ISSN 0137-3447.
Bednarski Damian: Historia (archi)diecezji katowickiej, w: Jubileuszowy Schematyzm Archidiecezji
Katowickiej 2015. Część 1, opr. Zespół Kancelarii Metropolitalnej w Katowicach, Katowice 2015, s. 65-68,
ISBN 978-83-7593-268-3.
Henryk Olszar [Recenzja], Nieznane karty z życia biskupa Józefa Gawliny w świetle dokumentów, red.
Jerzy Myszor i Damian Bednarski, Katowice 2015, ss. 240 [w:] „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”
Tom: 48, Nr: 1 (2015), ss. 266-268, polski, ISSN czasopisma: 0137-3447
Henryk Olszar, [Redakcja serii wydawniczej „Biblioteka Teologiczna” – nr 21] : Konferencje św.
Wincentego à Paulo w diecezji wrocławskiej w latach 1848-1914, Dorota Kurpiers, 2015, Katowice,
Wydawnictwo Emmanuel, ss.197, j. polski, ISBN: 978-83-6375-786-1
Joanna Pakuza, Sprawozdanie z dyskusji panelowej "Biskup Polowy WP abp Józef Gawlina - w 50. rocznicę
śmierci" (Katowice, 6 listopada 2014 roku), w: "Nieznane karty z życia biskupa Józefa Gawliny w świetle
dokumentów, red. nauk. Jerzy Myszor, przy współudziale Damiana Bednarskiego, Katowice 2015, s. 215218, ISBN 978-8363757-89-2.
Henryk Olszar, Nieznane karty z życia biskupa Gawliny w świetle dokumentów, red. Jerzy Myszor i
Damian Bednarski, Katowice 2015, ss. 240, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”, T. 48/1: 2015, s.
266-268, ISSN 0137-3447.
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6B. Wydawnictwa własne ( tytuł, język, nakład, liczba punktów)
6C. Punkty za publikacje (wg punktacji MNiSW) wydane w roku 2015, w których podano
Uniwersytet Śląski jako miejsce afiliacji co najmniej jednego z autorów:
Punkty za monografie i podręczniki akademickie (suma punktów)
Punkty za artykuły (suma punktów)

155
151

8. Konferencje naukowe:
a) uczestnictwo w konferencjach krajowych i zagranicznych
Damian Bednarski: Konferencja naukowa „Vixdum Poloniae unitas. W 90. rocznicę ustanowienia diecezji
katowickiej”, Katowice, 29 października 2015, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego; referat Zanim
Katowice stały się stolicą biskupią. O genezie diecezji śląskiej.
Damian Bednarski: Sesja zorganizowana w 90. rocznicę istnienia Apostolstwa Chorych, Katowice, 14 listopada
2015, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego; referat Ks. Michał Rękas i ks. Jan Szurlej – duszpasterze
Apostolstwa Chorych.
Jerzy Myszor, Oława 21-22 maja 2015, Siedemdziesiąta rocznica ustanowienia administracji kościelnej i
państwowej na Ziemiach Zachodnich (1945-2015), Referat: Ustanowienie polskiej administracji kościelnej na
Ziemiach Zachodnich przez Prymasa Augusta Hlonda w 1945 r., jako problem badawczy
Jerzy Myszor, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, środa 2 grudnia 2015, Międzynarodowa
konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Historii Kościoła i Patrologii Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Opolskiego oraz Theologisches Forschungskolleg (Universität Erfurt), „50 lat wymiany listów
biskupów polskich i niemieckich: „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”, Referat: Biskupi polscy wobec
listów o pojednaniu
Henryk Olszar, XXIV Piekarskie Sympozjum Naukowe „Sprawiedliwość i Miłość Społeczna”, Miejski Dom
Kultury w Piekarach Śląskich, ul. Bytomska 73, 30 maja 2015 r., : referat: Iusticia socialis Kościoła
Katowickiego w czasach zniewolenia i wolności
Henryk Olszar, Akademia Ekumeniczna i Dialogu Międzyreligijnego, Biblioteka Śląska w Katowicach, Plac
Europy 1, konferencja 15 października 2015 r., referat pt. Dwa tysiące lat obecności chrześcijaństwa w świecie
Henryk Olszar, Sympozjum misjologiczne pt. „Odnowa świadomości misyjnej inspiracją dla współczesnej
teologii. 50. rocznica soborowego dekretu Ad gentes divinitus, Aula Wydziału Teologicznego Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach, ul. Jordana 18, 3 grudnia 2015 r., Referat: Misyjne zaangażowanie (archi0diecezji
katowickiej
Szymon Resiak: II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Ziemie węgla i stali – SERCE
MIASTA”, Katowice, 5-7 listopada 2015, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w
Katowicach; referat: Miejsce dla kościoła w “mieście bez Boga”. Czy w miastach socjalistycznych planowano
kościoły?
Andrzej Uciecha, Spotkanie Sekcji Patrystycznej przy Komisji Episkopatu Polski do spraw Nauki Katolickiej
„Kobieta w historii zbawienia według Ojców Kościoła”, Częstochowa, 21-23.09.2015 r. , Komunikat: Imię attā
[kobieta] znaczy metitā [przybycie], zbliżenie, zjednoczenie i obcowanie małżeńskie. Ewa w komentarzu
Iszodada z Merw do Księgi Rodzaju,
Andrzej Uciecha, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ojcowie Pustyni i Jan Kasjan – ojciec
monastycyzmu zachodniego. W 50. rocznicę ogłoszenia dekretu o przystosowanej odnowie życia zakonnego
Perfectae caritatis” (I Padri del deserto e Giovanni Cassiano, padre del monachesimo occidentale. Nel 50°
anniversario della proclamazione del decreto sul rinnovamento della vita religiosa Perfectae caritatis), Wydział
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Teologiczny UŚ, Katowice, 25 - 26 września 2015 r., referat: Między walką a ekstazą. Jan Kasjan mistrzem
kontemplacji,

b)
Konferencje
Krajowe
10
10
10

Liczba osób*
Liczba konferencji
Liczba wygłoszonych referatów

Zagraniczne

Razem
10
10
10

* pracownika, który uczestniczył w wielu konferencjach naukowych należy wykazać wielokrotnie

 Prezentacje prac na konferencjach,
wg wzoru:
Nazwa/ miejsce/ termin konferencji
Tytuł/ forma/ autor prezentacji

c) konferencje naukowe zorganizowane przez Jednostkę

wygłaszających
referaty

25 - 26
wrześni
a 2015

ogółem

Międzynarodowa
Konferencja
Naukowa
„Ojcowie Pustyni i
Jan Kasjan –
ojciec
monastycyzmu
zachodniego. W
50. rocznicę
ogłoszenia dekretu
o przystosowanej
odnowie życia
zakonnego
Perfectae caritatis”
(I Padri del deserto
e Giovanni
Cassiano, padre
del monachesimo
occidentale. Nel
50° anniversario
della
proclamazione del
decreto sul
rinnovamento
della vita religiosa

wygłaszających
referaty

termin

w tym UŚ

nazwa konferencji

z zagranicy

ogółem

rodzaj konferencji
(krajowa =K* lub
międzynarodowa** =M)
M

liczba uczestników
krajowych

40

37

5

3

3

7

wykaz jednostek, których
przedstawiciele brali udział w
konferencji (nazwy jednostek)
lub
liczba jednostek naukowych,
których przedstawiciele brali
udział w konferencji naukowej
Katolicki Instytut Teologiczny
św. Jana Chryzostoma Sankt
Petersburg, Russia;
Roma, Università Pontificia
Salesiana ;
Roma, Pontificia Università
Gregoriana;
Uniwersytet Śląski, Wydział
Teologiczny;
Uniwersytet Śląski, Wydział
Filologiczny

Perfectae
caritatis),

*Konferencja krajowa: taka, w której udział wzięli przedstawiciele co najmniej 5 jednostek
naukowych
**Konferencja międzynarodowa: taka, w której co najmniej 1/3 czynnych uczestników
wygłaszających referaty reprezentowała zagraniczne ośrodki naukowe
9. Stypendia przyznane pracownikom Jednostki (nie dotyczy stypendiów przyznawanych
uczestnikom studiów doktoranckich, będących pracownikami UŚ)
Wykaz stypendystów:
imię i nazwisko prac. rodzaj stypendium
źródło finansowania okres
pobierania
stypendium

10. Nagrody za działalność naukową/zastosowania praktyczne (oprócz nagród JM
Rektora):
Imię
Nazwa
Instytucja
Charakter
Rodzaj działalności
i
nazwisko nagrody
przyznająca
nagrody:
uhonorowanej nagrodą
pracownika
nagrodę
I- Indywidualna (działalność naukowa lub naukowobadawcza, osiągnięcia naukowo-techniczne,
Z- Zespołowa
osiągnięcia naukowe lub artystyczne, wybitny
JN- dla jednostki dorobek naukowy lub artystyczny, osiągnięcia
będące podstawą nadania stopnia doktora
naukowej
habilitowanego,
wyróżniona
rozprawa
doktorska, zastosowanie praktyczne wyników
badań naukowych lub prac rozwojowych,
inne)

Henryk Olszar

Nagroda
Rektora II
stopnia

Uniwersytet
Śląski w
Katowicach

Indywidualna

Osiągnięcia będące podstawą
nadania stopnia doktora
habilitowanego

11. Członkostwo we władzach i pełnione przez pracowników jednostki funkcje
w zagranicznych lub międzynarodowych towarzystwach, organizacjach i instytucjach
naukowych lub artystycznych oraz komitetach redakcyjnych czasopism naukowych o zasięgu
międzynarodowym (w tym pełnienie funkcji redaktora naczelnego) oraz uczestnictwo
w ciałach eksperckich powołanych przez organy i instytucje państwowe
krajowe
i międzynarodowe:
Imię i nazwisko Nazwa
Pełnione funkcje
pracownika,
organizacji/czasopisma/grupy
tytuł/stopień
eksperckiej
Jerzy Myszor

Henryk Olszar

- „Śląskie Studia HistorycznoTeologicznych”
- „Almanach Historyczny”
(Kielce)
- Wrocławski Przegląd
Teologiczny (Wrocław)
Muzeum Powstań Śląskich
W Świętochłowicach
Związek Górnośląski
W Katowicach

Członek Kapituły
Nagrody im.
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Rok wyboru*

- Członek Rady

2010

- Recenzent

2012

- Recenzent

2011

Członek Rady
Muzeum?

2014

Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania „Morawskie Wrota” –
Gminy: Godów, Gorzyce i
Krzyżanowice
Akademia Ekumeniczna i Dialogu
Międzyreligijnego
w Katowicach

Wojciecha Korfantego

2007

Członek Rady
Naukowej Biblioteki
„Morawskich Wrót”

2007

Członek Rady
Naukowej Czasopisma
„Oecumenica
Silesiana”

2015

*jeżeli funkcja z wyboru

12. Udział pracowników jednostki w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich organach
(komisjach, radach, ciałach doradczych itp.), związanych tematycznie z obszarem współpracy
nauki z gospodarką – przykładowo: członkostwo w Radach Naukowych Parków NaukowoTechnologicznych, konsultant Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego,
członek Rady ds. CSR w Województwie Śląskim, udział w inicjatywach klastrowych (które
nie zostały wykazane w p. 11).
Imię i nazwisko pracownika

Nazwa organizacji

Pełnione funkcje

Jerzy Myszor

- II Synod Archidiecezji
Katowickiej.
- Konferencja Episkopatu Polski

- Kierownik Komisji ds.
Dziedzictwa Historycznego
- członek Komisji Episkopatu
Polski ds. Doktryny Wiary

Henryk Olszar

II Synod Archidiecezji Katowickiej

- członek Komisji ds.
Duchowieństwa

13. Zgłoszone do ochrony: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe lub inne
przedmioty własności przemysłowej.
14. Uzyskane patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe, prawa
z rejestracji wzorów przemysłowych lub inne uzyskane prawa własności przemysłowej.
15. Promocja wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych lub innych
przedmiotów własności przemysłowej w formie:
 promocji na targach i wystawach krajowych i zagranicznych (wymienić),
 udziału w konkursach (wymienić),
 promocji na blogach, portalach, sieciach współpracy (wymienić).
16. Certyfikowane laboratoria i aparatura.
17. Wykaz najcenniejszej/unikatowej aparatury naukowo-badawczej Instytutu/Katedry
zakupionej w roku kalendarzowym 2015.
Nazwa urządzenia

Koszt w zł

18. Najważniejsze osiągnięcia naukowe Jednostki
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Źródło finansowania

(zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27
października 2015r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej
jednostkom naukowym)

19. Współpraca Jednostki z firmami, instytucjami samorządu terytorialnego, ośrodkami
innowacji, organizacjami pozarządowymi, izbami gospodarczymi, fundacjami itp.
prowadzenie szkoleń dla wyżej wymienionych jednostek
sporządzanie opinii o innowacyjności
odpłatne udostępnianie aparatury/laboratorium
staże naukowców w przedsiębiorstwach lub przedsiębiorców w jednostkach naukowych
inne (jakie?)
20. Kopie (skany) rozliczeń
realizowanych w 2015 roku.

indywidualnych

wszystkich

Osoba sporządzająca sprawozdanie, dane do kontaktu:

Podpis kierownika jednostki:
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zadań

badawczych

Katedra Teologii Pastoralnej, Liturgiki,
Homiletyki i Katechetyki

Wydział
Teologiczny

Instytut

Katedra
Teologii Pastoralnej, Liturgiki,
Homiletyki i Katechetyki

Zakład

INDYWIDUALNE SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW
NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ W 2015 ROKU – POTENCJAŁ BADAWCZY
1. Nazwa zadania badawczego: Hermeneutyka „wydarzenia zbawczego” w aspekcie liturgiczno-homiletycznym i
pastoralno-katechetycznym
2. Kierownik zadania:
Ks. prof. dr hab. Andrzej Żądło
(Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko, e-mail, tel. służbowy)
3. Osoby uczestniczące w realizacji zadania: ks. dr hab. prof. UŚ Ireneusz Celary, ks. dr hab. Bogdan Biela; ks. dr
hab. Leszek Szewczyk; ks. dr Roman Buchta, ks. mgr lic. Bartłomiej Kuźnik
(Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
4. Sprawozdanie merytoryczne (max. 500 wyrazów):
a) cel badań:
Cel, jakim inspirująco kierowali się pracownicy Katedry, tożsamy był z wieloaspektowym badaniem „wydarzenia
zbawczego”. W badaniu tym chodziło o wymiar historyczny wspomnianego wydarzenia, jak też o jego
współczesny kontekst. Wysiłki badawcze oscylowały wokół uobecnianego w liturgii misterium zbawczego,
stanowiącego nie tylko centrum obrzędowości liturgicznej Kościoła, ale też inspirujące źródło homiletycznego
przepowiadania, przekazywania treści wiary na katechezie oraz duszpasterskiego oddziaływania i organizowania
życia chrześcijan w taki sposób, by liturgia była dla nich źródłem i szczytem wszystkiego, co w życiu przeżywają
i do czego dążą.
b) opis zrealizowanych prac:
Wspomniane badania prowadzone były na czterech zasadniczych płaszczyznach, wyznaczonych przez zakres tych
obszarów, jakim poświęcone były wysiłki oraz kompetencje pracowników Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki,
Homiletyki i Katechetyki. Każdy z tych pracowników pochylał się nad czynnikiem charakteryzującym jego
obszar badawczy. W związku z tym, oprócz tekstów i symboliki liturgicznej (poddawał je analizie ks. Żądło),
badania objęły kwestie związane z przepowiadaniem słowa Bożego w czasie liturgii (teoretycznymi i
praktycznymi aspektami homilii zajmowali się ks. Kuźnik i ks. Szewczyk), z przekazywaniem treści wiary przed
liturgią i po niej (kerygmatyczną i mistagogiczną rolą katechezy interesował się badawczo ks. Buchta), jak też z
praktycznym działaniem Kościoła, który w liturgii ma swe źródło i ku liturgii prowadzi jak ku szczytowi
(ewangelizacyjny wymiar duszpasterstwa stanowił przedmiot zainteresowania ks. Bieli i ks. Celarego). Owocem
tych prac badawczych są wskazane niżej publikacje i przedstawione w dużej mierze na konferencjach naukowych
referaty.
c) opis najważniejszych osiągnięć:
Osiągnięciem naukowym Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki UŚ jest uzyskanie
przez ks. Andrzeja Żądło tytułu profesora nauk teologicznych. Podpisanie przez prezydenta RP dokumentu
nadającego mu taki tytuł nastąpiło 16 czerwca 2015 roku. O kolejnym osiągnięciu świadczy fakt, że w przypadku
innego pracownika Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki (ks. Ireneusza Celarego)
toczyło się przez cały (kolejny już) 2015 rok postępowanie o nadanie tytułu profesorskiego z teologii.
Postępowanie to jest na dalece zaawansowanym etapie.
Innym rodzajem osiągnięcia naukowego stał się podjęty wysiłek zastosowania wyników badań teologicznohomiletycznych i pastoralnych, zdobywanych w ramach prac Katedry przez trzech jego pracowników (ks. dr. hab.
Leszka Szewczyka, ks. dr. hab. Bogdana Bielę i ks. mgr. lic. Bartłomieja Kuźnika), do praktyki duszpasterskiej
archidiecezji katowickiej, w ramach toczącego się od trzech lat Synodu Archidiecezjalnego. Wspomnianych
trzech pracowników Katedry zaangażowanych jest czynnie w prace tego synodu, jeden bowiem z nich (ks. Leszek
Szewczyk) jest przewodniczącym Synodalnej Komisji ds. Duszpasterstwa Liturgicznego, drugi (ks. Bartłomiej
Kuźnik) jest przewodniczącym Synodalnej Podkomisji ds. Głoszenia Słowa Bożego. Ks. Bogdan Biela jest
natomiast członkiem dwóch komisji wspomnianego synodu, a mianowicie Komisji Teologicznej i Komisji
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Duszpasterskiej II Synodu Archidiecezji Katowickiej. Oprócz tego ks. Andrzej Żądło jest wiceprzewodniczącym
Filii Kieleckiej Polskiego Towarzystwa Teologicznego, ks. Biela zaś pełni funkcję wiceprezesa Polskiego
Stowarzyszenia Pastoralistów, jak też przewodniczącego Komisji Teologiczno-Programowej Ruchu ŚwiatłoŻycie.
d) wykorzystanie uzyskanych wyników:
Uzyskane w ramach prowadzonych przez pracowników Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i
Katechetyki w 2015 roku wyniki badań mają szansę być wykorzystanymi zarówno na polu ściśle naukowym, jak i
dydaktycznym oraz praktycznym. Przez fakt bowiem opublikowania badań w postaci wykazanych w dalszej
części tego sprawozdania opracowań (monografie i naukowe artykuły), każdy z pracowników omawianej Katedry
dał do rąk badaczy, studentów i teologów podnoszących wciąż swe kwalifikacje, a także do rąk duszpasterzy i
zaangażowanych w duszpasterstwo osób świeckich, fachowe narzędzia, które mogą być przydatne w nieustannym
pogłębianiu teologicznej refleksji, jak i samego duszpasterstwa (nie tylko ogólnego, ale i liturgicznokatechetycznego), niemożliwego do rozwijania się bez systematycznie ugruntowywanego na drodze refleksji i
badań zaplecza ewangelizacyjnej praktyki Kościoła.
5. Sprawozdanie finansowe z uzasadnieniem wydatków:
a) środki przyznane ogółem:
14425,36 PLN
b) koszty poniesione ogółem:
5434,56 PLN
c) szczegółowy kosztorys wynikowy:
A) Aparatura badawcza (wyszczególnienie):
lp.
nazwa urządzenia

koszt w zł.

uzasadnienie

Koszt aparatury razem:
B) Materiały eksploatacyjne (biurowe, odczynniki, programy komputerowe, itp.):
rodzaj materiałów

koszt w zł

Koszt materiałów eksploatacyjnych razem:
C) Koszty podróży i uczestnictwa w konferencjach:
1. Delegacje krajowe razem:
807,21 PLN
2. Podróże zagraniczne:
3644,48 PLN
miejsce
koszt w zł
uzasadnienie
Udział w sympozjum pt. „Sacrificium et canticum laudis.
Rzym
1673,54 PLN Parola, Eucaristia, Liturgia delle ore, vita della Chiesa”
09–13 II 2015
zorganizowane na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim
Wiedeń – Austria
1970,94 PLN Kwerenda biblioteczna
Konferencja naukowa pt. „Głosimy Pana Jezusa
Teresin
807,21 PLN
Chrystusa”
Koszt podróży służbowych razem:

4451,69 PLN

D) Wynagrodzenia:
Imię i nazwisko

wysokość
wynagrodzenia
w zł

uzasadnienie

Koszt wynagrodzeń razem:
E) Pozostałe koszty (np. wydawnictwa):
wyszczególnienie
koszt w zł
Książki
371,80 PLN
Pozostałe koszty razem:

uzasadnienie

371,80 PLN
2

F) Razem koszty zadania(poz. A+B+C+D+E) :

4823,49 PLN

6. Charakter realizowanego zadania: inicjalny, kontynuowany, zakończony
(zbędne skreślić)
7. Realizowane zadanie przyczyniło się do awansu naukowego:
a) uzyskane stopnie/tytuł:
1. ks. prof. dr hab. Andrzej Żądło uzyskał 16 czerwca 2015 roku tytuł profesora nauk teologicznych
(imię i nazwisko, stopień/tytuł, data uzyskania, miejsce)
2.
b) wszczęcie przewodu/postępowania:
1.
(imię i nazwisko, data i miejsce wszczęcia przewodu/postępowania)
8. Wyniki prac badawczych zadania:
A) Publikacje:
a) Wykaz publikacji w czasopismach naukowych opublikowanych, opis wg wzoru: Autor/ -rzy, Tytuł publikacji,
Tytuł czasopisma, Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.), Numer (np. nr/no./z./iss.), Rok wydania, Zajęte strony, Język
publikacji:


W czasopismach posiadających współczynnik wpływu Impact Factor, znajdujących się w bazie Journal
Citation Reports (część A wykazu MNiSW):



W czasopismach nieposiadających IF (część B wykazu MNiSW):

Autor: ANDRZEJ ŻĄDŁO
Tytuł publikacji: Historyczny kontekst zaistnienia pozamszalnej pobożności eucharystycznej i formy jej wyrazu
Tytuł czasopisma: Teologiczne Studia Siedleckie
Tom: 12
Numer: 12
Rok wydania: 2015
Zajęte strony: s. 123–141
Język publikacji: polski
Autor: IRENEUSZ CELARY
Tytuł publikacji: Rodzina chrześcijańska jako wspólnota wiary i ewangelizacji w nauczaniu papieża Franciszka
Tytuł czasopisma: Studia Pastoralne
Tom: 11
Numer: 11
Rok wydania: 2015
Zajęte strony: 15–26
Język publikacji: polski
Autor: BOGDAN BIELA
Tytuł publikacji: „Antropologia genderyzmu” w świetle Listu do biskupów Kościoła katolickiego o współdziałaniu
mężczyzny i kobiety w Kościele i świecie
Tytuł czasopisma: Studia Pastoralne
Tom: 11
Numer: 11
Rok wydania: 2015
Zajęte strony: 39–55
Język publikacji: polski
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Autor: BOGDAN BIELA, JOANNA BIENIEK
Tytuł publikacji: Aniołowie Pańscy w życiu małżeńskim i rodzinnym
Tytuł czasopisma: Studia Pastoralne
Tom: 11
Numer: 11
Rok wydania: 2015
Zajęte strony: 295–311
Język publikacji: polski
Autor: BOGDAN BIELA
Tytuł publikacji: Typy i metody ewangelizacji w świetle współczesnego nauczania Magisterium Ecclesiae
Tytuł czasopisma: Studia Nauk Teologicznych PAN
Tom: 10
Numer: 10
Rok wydania: 2015
Zajęte strony: 259–280
Język publikacji: polski
Autor: BOGDAN BIELA
Tytuł publikacji: Biografia zawartości „Studiów Pastoralnych” (2005–2014)
Tytuł czasopisma: Studia Pastoralne
Tom: 11
Numer: 11
Rok wydania: 2015
Zajęte strony: 322–341
Język publikacji: polski


W czasopismach znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (część C wykazu
MNiSW):



W publikacjach w czasopismach zagranicznych innych niż wymienione powyżej:



W publikacjach w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w Web of
Science:

b) Wykaz publikacji w czasopismach naukowych przyjętych do druku, opis wg wzoru j.w.:


W czasopismach posiadających współczynnik wpływu Impact Factor, znajdujących się w bazie Journal
Citation Reports (część A wykazu MNiSW):



W czasopismach nieposiadających IF (część B wykazu MNiSW):

Autor: ANDRZEJ ŻĄDŁO
Tytuł publikacji: Hermeneutyka tekstów euchologijnych w służbie przepowiadania liturgicznego
Tytuł czasopisma: Roczniki Teologiczne
Tom: 62
Numer: 12 (Homiletyka)
Rok wydania: 2015
Zajęte strony:
Język publikacji: polski
Autor: LESZEK SZEWCZYK
Tytuł publikacji: Wychowanie do przebaczenia w homiliach
Tytuł czasopisma: Paedagogia Christiana
Tom: 7
Numer:
Rok wydania: 2016
Zajęte strony:
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Język publikacji: polski
Autor: LESZEK SZEWCZYK
Tytuł publikacji: Psychologiczne kompetencje głosiciela słowa Bożego
Tytuł czasopisma: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne
Tom: 49
Numer:
Rok wydania: 2016
Zajęte strony:
Język publikacji: polski
Autor: LESZEK SZEWCZYK
Tytuł publikacji: Muzyka „najszlachetniejsza służebnica” liturgii
Tytuł czasopisma: Studia Pastoralne
Tom: 12
Numer: 12
Rok wydania: 2016
Zajęte strony:
Język publikacji: polski


W czasopismach znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (część C wykazu
MNiSW):



W publikacjach w czasopismach zagranicznych innych niż wymienione powyżej:



W publikacjach w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w Web of
Science:

c) Wykaz monografii naukowych opublikowanych, opis wg wzoru:
Tytuł: Krieg und Nachkriegszeit von Josef Knossala (1878–1951), Pfarrer von Radzionkau (Arbeiten zur schlesischen
Kirchengeschichte, Bd. 24)
Autor: I. CELARY
Rok wydania: 2015
Miejsce wydania: Münster
Wydawnictwo: Aschendorf Verlag
Liczba stron: 144
Język publikacji: niemiecki
ISBN: 978-3-402-10182-7
Tytuł: Polityka ma ambonie
Redaktorzy: W. PRZYCZYNA, L. SZEWCZYK
Rok wydania: 2015
Miejsce wydania: Kraków
Wydawnictwo: Wydawnictwo „M”
Liczba stron: 242
Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7720-313-2
Tytuł: Etos pracy w przestrzeni społeczno-pastoralnej
Redaktorzy: I. CELARY, G. POLOK
Rok wydania: 2015
Miejsce wydania: Katowice
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Liczba stron: 357
Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7875-243-1
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d) Wykaz monografii naukowych przyjętych do druku, opis wg wzoru j.w.:
e) Wykaz rozdziałów w monografiach naukowych opublikowanych, opis wg wzoru:
Autor: ANDRZEJ ŻĄDŁO
Tytuł rozdziału: Le prime e le seconde letture del Lezionario riveduto alla luce del Concilio Vaticano II
Tytuł całości (książki): Sacrificium et canticum laudis. Parola, Eucaristia, Liturgia delle ore, vita della Chiesa
(„Itineraria” 10)
Redaktorzy całości (książki): D. MEDEIROS
Rok wydania: 2015
Miejsce wydania: Città del Vaticano
Wydawnictwo: Libreria Editrice Vaticana
Zajęte strony: 47–68
Język publikacji: włoski
ISBN całości: 978-88-209-9447-1
Autor: ANDRZEJ ŻĄDŁO
Tytuł rozdziału: Hermeneutyka w badaniach nad formułami modlitw liturgicznych
Tytuł całości (książki): Studia Liturgiczne, t. 11: Badania nad liturgią w Polsce po Vaticanum II. Historia – kierunki
badań – metodologia („Prace Wydziału Teologii” 168)
Redaktor całości (książki): CZ. KRAKOWIAK, W. PAŁĘCKI
Rok wydania: 2015
Miejsce wydania: Lublin
Wydawnictwo: Towarzystwo Naukowe KUL
Zajęte strony: 81–113
Język publikacji: polski
ISBN całości: 978-83-7306-695-3; 978-83-7702-595-6
Autor: IRENEUSZ CELARY
Tytuł rozdziału: Die Bedeutung der menschlichen Arbeit in einer industriellen Gesellschaft in der Lehre des Papstes
Paul VI
Tytuł całości (książki): Etos pracy w przestrzeni społeczno-pastoralnej
Redaktor całości (książki): I. CELARY, G. POLOK
Rok wydania: 2015
Miejsce wydania: Katowice
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Zajęte strony: 51–257
Język publikacji: polski
ISBN całości: 978-83-7875-243-1
Autor: ROMAN BUCHTA
Tytuł rozdziału: Ks. Stanisław Wilczewski – prekursor śląskiej logopedii
Tytuł całości (książki): Zaburzenia płynności mowy. Teoria i praktyka
Redaktor całości (książki): K. WĘSIERSKA
Rok wydania: 2015
Miejsce wydania: Katowice
Wydawnictwo: Wydawca Komlogo – Uniwersytet Śląski
Zajęte strony: 15–21
Język publikacji: polski
ISBN całości: 978-83-61339-15-1
f) Wykaz rozdziałów w monografiach naukowych przyjętych do druku, opis wg wzoru j.w.:
Autor: LESZEK SZEWCZYK
Tytuł rozdziału: Opieka logopedyczna w seminariach duchownych
Tytuł całości (książki): Logopedia artystyczna
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Redaktor całości (książki): B. KAMIŃSKA, S. MILEWSKI
Rok wydania: 2016
Miejsce wydania: Gdańsk
Wydawnictwo: Harmonia Universalis
Zajęte strony: 386–395
Język publikacji: polski
ISBN całości:
Autor: LESZEK SZEWCZYK
Tytuł rozdziału: Posługa słowa Bożego w praktyce rekolekcyjnej
Tytuł całości (książki): Rekolekcje w dobie nowej ewangelizacji
Redaktor całości (książki): I. KOSMANA
Rok wydania: 2016
Miejsce wydania: Łódź
Wydawnictwo:
Zajęte strony:
Język publikacji: polski
ISBN całości:
Autor: LESZEK SZEWCZYK
Tytuł rozdziału: Chrystocentryczne głoszenie zasad życia chrześcijańskiego
Tytuł całości (książki): Głosimy Pana Jezusa Chrystusa. Treść przepowiadania
Redaktor całości (książki): H. SŁAWIŃSKI
Rok wydania: 2016
Miejsce wydania: Kraków
Wydawnictwo:
Zajęte strony:
Język publikacji: polski
ISBN całości:
g) Wykaz innych publikacji nie ujętych wyżej, opis wg wzoru j.w.
B) przedmioty własności przemysłowej, w tym zwłaszcza wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, ich
ochrona prawna i ich wdrożenia (wyszczególnić):
C) Udział w konferencjach naukowych /prezentacja prac na konferencjach wg wzoru:
Nazwa/ miejsce/ termin konferencji
Tytuł/ forma/ prezentacji


Krajowe:

LESZEK SZEWCZYK, Teresin–Niepokalanów: Konferencja pt. „Głosimy Pana Jezusa Chrystusa. Treść
przepowiadania”. Przewodniczenie jednej z sesji konferencji oraz referat pt. „Chrystocentryczne głoszenie zasad życia
chrześcijańskiego” (27/28 IX 2015).
BOGDAN BIELA, Ośrodek Formacji i Spotkań Brenna: Ogólnopolskie sympozjum naukowe Polskiego Stowarzyszenia
Pastoralistów pt. „Wyzwania pastoralne dla duszpasterstwa rodzin w kontekście nowej ewangelizacji”. Referat:
„Wyzwania dla rodziny/duszpasterstwa rodzin w ‘Relatio Synodi’ III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego
Synodu Biskupów pt. Wyzwania duszpasterskie dla rodziny w kontekście nowej ewangelizacji z 18 października 2014
roku” (20/21 IV 2015).
BOGDAN BIELA, Kongres Ewangelizacyjny Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w Katowicach. Referat: „Rola
ruchów w dziele Nowej Ewangelizacji” (24 X 2015).
BARTŁOMIEJ KUŹNIK, Biblioteka Śląska w Katowicach: Ekspercki panel dyskusyjny „Co z tym ojczystym?”.
Organizacja konferencji i warsztatów metodycznych dla nauczycieli. Udział w panelu dyskusyjnym (26 II 2015).
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BARTŁOMIEJ KUŹNIK, Wydział Filologiczny UŚ w Katowicach, Konferencja naukowa pt. „Od czasów dawnych do
współczesności”, z udziałem doktorantów Zakładu Historii Literatury Średniowiecza i Renesansu Wydziału
Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Referat: Perły językowe w powojennym przekładzie Ewangelii ks. Eugeniusza
Dąbrowskiego (30 IX 2015).
ROMAN BUCHTA, Wydział Teologiczny UŚ w Katowicach: Konferencja pt. „Głosimy Pana Jezusa Chrystusa. Treść
przepowiadania”. Przewodniczenie jednej z sesji konferencji oraz referat pt. „Chrystocentryczne głoszenie zasad życia
chrześcijańskiego” (27/28 IX 2015).
ROMAN BUCHTA, Wydział Teologiczny UŚ w Katowicach: Katolicka Akademia Nauczycieli i Wychowawców „Polak
– Katolik – Obywatel. Ekspercki panel dyskusyjny”. Organizacja i prowadzenie konferencji (25 IV 2015).
ROMAN BUCHTA, XV Ogólnopolska Konferencja Katechetów Szkół Specjalnych pt. „Rodzina miejscem katechezy
osób w szczególnych sytuacjach edukacyjnych” w Brennej. Organizacja konferencji (24–27 IX 2015).
ROMAN BUCHTA, Wydział Teologiczny UŚ w Katowicach: Katolicka Akademia Nauczycieli i Wychowawców pt.
„Rodzice w szkole – szanse i zagrożenia. Ekspercki panel dyskusyjny. Organizacja i prowadzenie konferencji (14 XI
2015).
ROMAN BUCHTA, Katowice: Konferencja i warsztaty metodyczne dla nauczycieli religii pt. „Wychowanie dziecka w
rodzinie w kontekście współczesnych uwarunkowań społecznych”. Organizacja konferencji (28 XI 2015).


Zagraniczne:

D) osiągnięcia artystyczne (wyszczególnić):
9. Określenie potencjału komercjalizacyjnego.
Proszę określić, czy jest możliwa komercjalizacja wyników badań powstałych w projekcie (np. po analizie wyników
badań zdecydowano o przygotowaniu zgłoszenia patentowego; stworzono prototyp wynalazku, którego dopracowanie
może zainteresować potencjalnego kupca/licencjobiorcy; wyniki badań mogą zostać skomercjalizowane, wymagają
jednak dodatkowych badań i nakładów finansowych; wyniki badań są wysoko innowacyjne i mogą zainteresować
partnerów biznesowych).
Proszę podać dziedziny gospodarki, w których można zastosować wyniki badań.

10.Uwagi:
.........................................................
podpis kierownika zadania
11. Uwagi Komisji Wydziałowej:

Komisja Wydziałowa

12. Uwagi Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych, Twórczości Artystycznej i Współpracy z Gospodarką:
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Część II
SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH WYDZIAŁU
(INSTYTUTÓW, KATEDR, ZAKŁADÓW)
Nazwa Instytutu/Katedry/Zakładu:
Katechetyki

Katedra Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i

1. Kierownik: ks. prof. dr hab. Andrzej Żądło
2. Główne dyscypliny/specjalności badawcze (nie należy podawać zadań badawczych):
Lp.

Nazwa dyscypliny
badawczej

Nazwa specjalności bad.
(w ramach dyscypliny)

Skład zespołu badawczego
(imię i nazwisko pracownika)
Ks. Bogdan Biela
Ks. Ireneusz Celary
Dominik Stachulec
Ks. Andrzej Żądło
Ks. Krzysztof Jarczyk
Ks. Sebastian Kreczmański
O. Marcin Lamorski
Ks. Leszek Szewczyk
Ks. Bartłomiej Kuźnik
O. Rafał Soroburski

Teologia Pastoralna

Liturgiczno-pastoralna i
katechetyczna

Liturgika

Homiletyka
Katechetyka

Ks. Roman Buchta

3. Uzyskane w roku kalendarzowym 2015 stopnie i tytuły naukowe:
Lp
1

Imię i nazwisko
pracownika

Tytuł/ stopień

Data
uzyskania

Ks. prof. dr hab. Andrzej Profesor nauk
16 VI 2015
Żądło
teologicznych

Dziedzina,
dyscyplina
teologia

Jednostka przeprowadzająca
przewód/postępowania
Wydział Teologiczny
Uniwersytetu Śląskiego w
Katowicach

4. Finansowanie badań:
Rodzaj badań

Działalność statutowa – „potencjał
(pozostałość dotacji z 2013 r.) *
Działalność statutowa – „potencjał
(dotacja na 2015 r.) *
Działalność statutowa – „młodzi
(pozostałość dotacji z 2013 r.) *
Działalność statutowa – „młodzi
(dotacja na 2015 r.) *
Działalność statutowa – dotacja na
specjalnego urządzenia badawczego *
Inwestycje (granty) aparaturowe

Liczba Środki przyznane Poniesione koszty
realizow
na 2015 r.
w zł. w 2015 r.*
anych
zadań
badawczy”
badawczy”

1

naukowcy”
naukowcy”
utrzymanie

Inwestycje (granty) budowlane
Programy MNiSW

1

14425,36 PLN

4823,49 PLN

Projekty NCBiR
Projekty NCN
1
Projekty badawcze inne - krajowe
Projekty zagraniczne/unijne
Projekty strukturalne
Udział w projektach badawczych w innych
ośrodkach krajowych
Udział w projektach badawczych w ośrodkach
zagranicznych
Prace zlecone przez jednostki zewnętrzne
RAZEM:
2
* proszę podać kwoty netto (bez kosztów pośrednich)

10970,73 PLN

10970,73 PLN

25396,09 PLN

15794,22 PLN

5. Wykaz tematów realizowanych w zakresie:
a) działalności statutowej – „potencjału badawczego”
Kierownik
Ks. prof. dr hab. Andrzej
Żądło

nazwa zadania
Hermeneutyka „wydarzenia zbawczego” w aspekcie liturgicznohomiletycznym i pastoralno-katechetycznym

b) działalności statutowej – dotacji dla „młodych naukowców”
Kierownik
nazwa zadania
c) projekty badawcze w ramach programów MNiSW
Nr grantu
Kierownik
Zespół
Temat
Nazwa programu
Czas realizacji
Przyznana kwota
d) projekty badawcze NCBiR
Nr grantu
Kierownik
Zespół
Temat
Rodzaj projektu/Akronim
Czas realizacji
Przyznana kwota
e) projekty badawcze NCN
Nr grantu:
UMO-2011/03/N/HS1/04197
Kierownik:
mgr Sebastian Artur Kreczmański
Zespół:
Promotor: ks. prof. dr hab. Andrzej Żądło; Jednostka realizująca: Uniwersytet Śląski
w Katowicach; Wydział Teologiczny
Temat:
Miłosierdzie Boże w tekstach euchologijnych zbioru liturgicznego z Werony. Studium
liturgiczno-teologiczne
Nazwa konkursu:
PRELUDIUM 3 (2011-12-22)
Czas realizacji:
2012-09-25 – 2016-03-24
Przyznana kwota:
66 115 PLN
f) projekty badawcze inne – krajowe
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Jednostka finansująca
Kierownik
Zespół
Temat
Czas realizacji
Przyznana kwota
g) projekty badawcze unijne/zagraniczne/strukturalne
Jednostka finansująca
Kierownik
Zespół
Temat
Czas realizacji
Przyznana kwota
h) udział w projektach badawczych w innych ośrodkach naukowych krajowych/zagranicznych
Kierownik
Temat
Nazwa ośrodka
i) udział w sieci naukowej/ naukowo-przemysłowej –krajowej/międzynarodowej
Nazwa sieci
Jednostka wiodąca
Zadanie badawcze
Kierownik zadania (w UŚ
j) badawcza praca zlecona przez inne jednostki
Kierownik
Zespół
Temat
Czas realizacji
Kwota
Zleceniodawca
6A. Publikacje w roku kalendarzowym 2015, w których podano Uniwersytet Śląski jako miejsce
afiliacji przynajmniej jednego z autorów
Liczba publikacji
Monografii naukowych
Rozdziałów w
monografiach
naukowych
W czasopismach
naukowych
RAZEM:

Opublikowanych
Krajowych

Zagranicznych

2

1

2

2

6

Przyjętych do druku
Krajowych

Zagranicznych

3
4

10

3

7

a) Wykaz publikacji w czasopismach naukowych opublikowanych
(opis wg wzoru: Autor/ -rzy, Tytuł publikacji, Tytuł czasopisma, Tom (np. Vol./T. /Bd./Nr/No./R.)
Numer (np. nr/no./z./iss.) Rok wydania, Zajęte strony, Język publikacji):


W czasopismach posiadających współczynnik wpływu Impact Factor, znajdujących się w bazie
Journal Citation Reports (część A wykazu MNiSW):
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W czasopismach nieposiadających IF (część B wykazu MNiSW):
Autor: ANDRZEJ ŻĄDŁO
Tytuł publikacji: Historyczny kontekst zaistnienia pozamszalnej pobożności eucharystycznej i
formy jej wyrazu
Tytuł czasopisma: Teologiczne Studia Siedleckie
Tom: 12
Numer: 12
Rok wydania: 2015
Zajęte strony: s. 123–141
Język publikacji: polski
Autor: IRENEUSZ CELARY
Tytuł publikacji: Rodzina chrześcijańska jako wspólnota wiary i ewangelizacji w nauczaniu
papieża Franciszka
Tytuł czasopisma: Studia Pastoralne
Tom: 11
Numer: 11
Rok wydania: 2015
Zajęte strony: 15–26
Język publikacji: polski
Autor: BOGDAN BIELA
Tytuł publikacji: „Antropologia genderyzmu” w świetle Listu do biskupów Kościoła katolickiego o
współdziałaniu mężczyzny i kobiety w Kościele i świecie
Tytuł czasopisma: Studia Pastoralne
Tom: 11
Numer: 11
Rok wydania: 2015
Zajęte strony: 39–55
Język publikacji: polski
Autor: BOGDAN BIELA, JOANNA BIENIEK
Tytuł publikacji: Aniołowie Pańscy w życiu małżeńskim i rodzinnym
Tytuł czasopisma: Studia Pastoralne
Tom: 11
Numer: 11
Rok wydania: 2015
Zajęte strony: 295–311
Język publikacji: polski
Autor: BOGDAN BIELA
Tytuł publikacji: Typy i metody ewangelizacji w świetle współczesnego nauczania Magisterium
Ecclesiae
Tytuł czasopisma: Studia Nauk Teologicznych PAN
Tom: 10
Numer: 10
Rok wydania: 2015
Zajęte strony: 259–280
Język publikacji: polski
Autor: BOGDAN BIELA
Tytuł publikacji: Biografia zawartości „Studiów Pastoralnych” (2005–2014)
Tytuł czasopisma: Studia Pastoralne
Tom: 11
Numer: 11
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Rok wydania: 2015
Zajęte strony: 322–341
Język publikacji: polski


W czasopismach znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (część C
wykazu MNiSW):



W czasopismach recenzowanych innych niż wymienione powyżej:



W publikacjach w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych uwzględnionych
w Web of Science:

b) Wykaz publikacji w czasopismach naukowych przyjętych do druku, opis wg wzoru j.w.:


W czasopismach posiadających współczynnik wpływu Impact Factor, znajdujących się w bazie
Journal Citation Reports (część A wykazu MNiSW):



W czasopismach nieposiadających IF (część B wykazu MNiSW):
Autor: ANDRZEJ ŻĄDŁO
Tytuł publikacji: Hermeneutyka tekstów euchologijnych w służbie przepowiadania liturgicznego
Tytuł czasopisma: Roczniki Teologiczne
Tom: 62
Numer: 12 (Homiletyka)
Rok wydania: 2015
Zajęte strony:
Język publikacji: polski
Autor: LESZEK SZEWCZYK
Tytuł publikacji: Wychowanie do przebaczenia w homiliach
Tytuł czasopisma: Paedagogia Christiana
Tom: 7
Numer:
Rok wydania: 2016
Zajęte strony:
Język publikacji: polski
Autor: LESZEK SZEWCZYK
Tytuł publikacji: Psychologiczne kompetencje głosiciela słowa Bożego
Tytuł czasopisma: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne
Tom: 49
Numer:
Rok wydania: 2016
Zajęte strony:
Język publikacji: polski
Autor: LESZEK SZEWCZYK
Tytuł publikacji: Muzyka „najszlachetniejsza służebnica” liturgii
Tytuł czasopisma: Studia Pastoralne
Tom: 12
Numer: 12
Rok wydania: 2016
Zajęte strony:
Język publikacji: polski
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W czasopismach znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (część C
wykazu MNiSW):



W publikacjach w czasopismach zagranicznych innych niż wymienione powyżej:



W publikacjach w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych uwzględnionych
w Web of Science:

c) Wykaz monografii naukowych opublikowanych, opis wg wzoru:
Tytuł: Krieg und Nachkriegszeit von Josef Knossala (1878–1951), Pfarrer von Radzionkau (Arbeiten
zur schlesischen Kirchengeschichte, Bd. 24)
Autor: I. CELARY
Rok wydania: 2015
Miejsce wydania: Münster
Wydawnictwo: Aschendorf Verlag
Liczba stron: 144
Język publikacji: niemiecki
ISBN: 978-3-402-10182-7
Tytuł: Polityka ma ambonie
Redaktorzy: W. PRZYCZYNA, L. SZEWCZYK
Rok wydania: 2015
Miejsce wydania: Kraków
Wydawnictwo: Wydawnictwo „M”
Liczba stron: 242
Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7720-313-2
Tytuł: Etos pracy w przestrzeni społeczno-pastoralnej
Redaktorzy: I. CELARY, G. POLOK
Rok wydania: 2015
Miejsce wydania: Katowice
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Liczba stron: 357
Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7875-243-1
d) Wykaz monografii naukowych przyjętych do druku, opis wg wzoru j.w.:
e) Wykaz rozdziałów w monografiach naukowych opublikowanych, opis wg wzoru:
Autor: ANDRZEJ ŻĄDŁO
Tytuł rozdziału: Le prime e le seconde letture del Lezionario riveduto alla luce del Concilio Vaticano
II
Tytuł całości (książki): Sacrificium et canticum laudis. Parola, Eucaristia, Liturgia delle ore, vita
della Chiesa („Itineraria” 10)
Redaktorzy całości (książki): D. MEDEIROS
Rok wydania: 2015
Miejsce wydania: Città del Vaticano
Wydawnictwo: Libreria Editrice Vaticana
Zajęte strony: 47–68
Język publikacji: włoski
ISBN całości: 978-88-209-9447-1
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Autor: ANDRZEJ ŻĄDŁO
Tytuł rozdziału: Hermeneutyka w badaniach nad formułami modlitw liturgicznych
Tytuł całości (książki): Studia Liturgiczne, t. 11: Badania nad liturgią w Polsce po Vaticanum II.
Historia – kierunki badań – metodologia („Prace Wydziału Teologii” 168)
Redaktor całości (książki): CZ. KRAKOWIAK, W. PAŁĘCKI
Rok wydania: 2015
Miejsce wydania: Lublin
Wydawnictwo: Towarzystwo Naukowe KUL
Zajęte strony: 81–113
Język publikacji: polski
ISBN całości: 978-83-7306-695-3; 978-83-7702-595-6
Autor: IRENEUSZ CELARY
Tytuł rozdziału: Die Bedeutung der menschlichen Arbeit in einer industriellen Gesellschaft in der
Lehre des Papstes Paul VI
Tytuł całości (książki): Etos pracy w przestrzeni społeczno-pastoralnej
Redaktor całości (książki): I. CELARY, G. POLOK
Rok wydania: 2015
Miejsce wydania: Katowice
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Zajęte strony: 51–257
Język publikacji: polski
ISBN całości: 978-83-7875-243-1
Autor: ROMAN BUCHTA
Tytuł rozdziału: Ks. Stanisław Wilczewski – prekursor śląskiej logopedii
Tytuł całości (książki): Zaburzenia płynności mowy. Teoria i praktyka
Redaktor całości (książki): K. WĘSIERSKA
Rok wydania: 2015
Miejsce wydania: Katowice
Wydawnictwo: Wydawca Komlogo – Uniwersytet Śląski
Zajęte strony: 15–21
Język publikacji: polski
ISBN całości: 978-83-61339-15-1
f) Wykaz rozdziałów w monografiach naukowych przyjętych do druku, opis wg wzoru j.w.:
Autor: LESZEK SZEWCZYK
Tytuł rozdziału: Opieka logopedyczna w seminariach duchownych
Tytuł całości (książki): Logopedia artystyczna
Redaktor całości (książki): B. KAMIŃSKA, S. MILEWSKI
Rok wydania: 2016
Miejsce wydania: Gdańsk
Wydawnictwo: Harmonia Universalis
Zajęte strony: 386–395
Język publikacji: polski
ISBN całości:
Autor: LESZEK SZEWCZYK
Tytuł rozdziału: Posługa słowa Bożego w praktyce rekolekcyjnej
Tytuł całości (książki): Rekolekcje w dobie nowej ewangelizacji
Redaktor całości (książki): I. KOSMANA
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Rok wydania: 2016
Miejsce wydania: Łódź
Wydawnictwo:
Zajęte strony:
Język publikacji: polski
ISBN całości:
Autor: LESZEK SZEWCZYK
Tytuł rozdziału: Chrystocentryczne głoszenie zasad życia chrześcijańskiego
Tytuł całości (książki): Głosimy Pana Jezusa Chrystusa. Treść przepowiadania
Redaktor całości (książki): H. SŁAWIŃSKI
Rok wydania: 2016
Miejsce wydania: Kraków
Wydawnictwo:
Zajęte strony:
Język publikacji: polski
ISBN całości:
g) inne publikacje nie ujęte wyżej, opis wg wzoru j.w.
6B. Wydawnictwa własne (tytuł, język, nakład, liczba punktów)
„Studia Pastoralne”, język polski, 140 egz., 5 punktów
„Kościół w trzecim tysiącleciu”, język polski, 140 egz. (bez punktacji)
6C. Punkty za publikacje (wg punktacji MNiSW) wydane w roku 2015, w których podano
Uniwersytet Śląski jako miejsce afiliacji co najmniej jednego z autorów:
Punkty za monografie i podręczniki akademickie (suma punktów)
Punkty za artykuły (suma punktów)
7A. Działalność artystyczna wg wzoru:
- Wystawa / Koncert:
Autor/ -rzy (artyści, kompozytorzy, inni):
Tytuł/Temat wystawy/koncertu:
Data:
Miejsce:
- Praca artystyczna:
Autor/ -rzy:
Tytuł pracy:
Rodzaj (film, fotografia, obraz, grafika, utwór muzyczny):
Data powstania/premiery (DD-MM-RRRR);
Miejsce:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

koncerty zagraniczne (symfoniczne, kameralne, recitale)
koncerty krajowe (symfoniczne, kameralne, recitale)
nagrania (płytowe, radiowe)
wystawy zagraniczne (indywidualne, zbiorowe)
wystawy krajowe (indywidualne, krajowe)
udział w festiwalach filmowych (krajowych, zagranicznych)
autorstwo dzieła artystycznego
inne
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33
51

7B. Punkty za działalność artystyczną (wg Ankiety jednostki naukowej):
8. Uczestnictwo w konferencjach krajowych i zagranicznych
a) uczestnictwo w konferencjach krajowych i zagranicznych
Konferencje
Krajowe
Zagraniczne
Razem
Liczba osób*
10
10
Liczba konferencji
10
10
Liczba wygłoszonych referatów
5
5
* pracownika, który uczestniczył w wielu konferencjach naukowych należy wykazać wielokrotnie


Prezentacje prac na konferencjach, wg wzoru:
Nazwa/ miejsce/ termin konferencji
Tytuł/ forma/ autor prezentacji

Konferencje krajowe:
LESZEK SZEWCZYK, Teresin–Niepokalanów: Konferencja pt. „Głosimy Pana Jezusa Chrystusa. Treść
przepowiadania”. Przewodniczenie jednej z sesji konferencji oraz referat pt. „Chrystocentryczne
głoszenie zasad życia chrześcijańskiego” (27/28 IX 2015).
BOGDAN BIELA, Ośrodek Formacji i Spotkań Brenna: Ogólnopolskie sympozjum naukowe Polskiego
Stowarzyszenia Pastoralistów pt. „Wyzwania pastoralne dla duszpasterstwa rodzin w kontekście
nowej ewangelizacji”. Referat: „Wyzwania dla rodziny/duszpasterstwa rodzin w ‘Relatio Synodi’ III
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów pt. Wyzwania duszpasterskie dla rodziny
w kontekście nowej ewangelizacji z 18 października 2014 roku” (20/21 IV 2015).
BOGDAN BIELA, Kongres Ewangelizacyjny Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w Katowicach.
Referat: „Rola ruchów w dziele Nowej Ewangelizacji” (24 X 2015).
BARTŁOMIEJ KUŹNIK, Biblioteka Śląska w Katowicach: Ekspercki panel dyskusyjny „Co z tym
ojczystym?”. Organizacja konferencji i warsztatów metodycznych dla nauczycieli. Udział w panelu
dyskusyjnym (26 II 2015).
BARTŁOMIEJ KUŹNIK, Wydział Filologiczny UŚ w Katowicach, Konferencja naukowa pt. „Od czasów
dawnych do współczesności”, z udziałem doktorantów Zakładu Historii Literatury Średniowiecza i
Renesansu Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Referat: Perły językowe w powojennym
przekładzie Ewangelii ks. Eugeniusza Dąbrowskiego (30 IX 2015).
ROMAN BUCHTA, Wydział Teologiczny UŚ w Katowicach: Konferencja pt. „Głosimy Pana Jezusa
Chrystusa. Treść przepowiadania”. Przewodniczenie jednej z sesji konferencji oraz referat pt.
„Chrystocentryczne głoszenie zasad życia chrześcijańskiego” (27/28 IX 2015).
ROMAN BUCHTA, Wydział Teologiczny UŚ w Katowicach: Katolicka Akademia Nauczycieli i
Wychowawców „Polak – Katolik – Obywatel. Ekspercki panel dyskusyjny”. Organizacja i
prowadzenie konferencji (25 IV 2015).
ROMAN BUCHTA, XV Ogólnopolska Konferencja Katechetów Szkół Specjalnych pt. „Rodzina
miejscem katechezy osób w szczególnych sytuacjach edukacyjnych” w Brennej. Organizacja
konferencji (24–27 IX 2015).
ROMAN BUCHTA, Wydział Teologiczny UŚ w Katowicach: Katolicka Akademia Nauczycieli i
Wychowawców pt. „Rodzice w szkole – szanse i zagrożenia. Ekspercki panel dyskusyjny.
Organizacja i prowadzenie konferencji (14 XI 2015).
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ROMAN BUCHTA, Katowice: Konferencja i warsztaty metodyczne dla nauczycieli religii pt.
„Wychowanie dziecka w rodzinie w kontekście współczesnych uwarunkowań społecznych”.
Organizacja konferencji (28 XI 2015).


Konferencje zagraniczne:

80

3

10

wygłaszających
referaty

20/21
IV
2015

ogółem

K

Ogólnopolskie
sympozjum
naukowe
Polskiego
Stowarzyszenia
Pastoralistów pt.
„Wyzwania
pastoralne dla
duszpasterstwa
rodzin w
kontekście
nowej
ewangelizacji”

wygłaszających
referaty

termin

w tym UŚ

nazwa
konferencji

ogółem

rodzaj konferencji
(krajowa =K* lub
międzynarodowa**
=M)

b) konferencje naukowe zorganizowane przez Jednostkę
liczba uczestników
krajowych
z zagranicy
wykaz jednostek, których
przedstawiciele brali udział
w konferencji (nazwy
jednostek)

*Konferencja krajowa: taka, w której udział wzięli przedstawiciele co najmniej 5 jednostek
naukowych
**Konferencja międzynarodowa: taka, w której co najmniej 1/3 czynnych uczestników
wygłaszających referaty reprezentowała zagraniczne ośrodki naukowe
9. Stypendia przyznane pracownikom Jednostki (nie dotyczy stypendiów przyznawanych
uczestnikom studiów doktoranckich, będących pracownikami UŚ)
Wykaz stypendystów:
imię i nazwisko prac.
rodzaj stypendium
źródło finansowania
okres
pobierania
stypendium
10. Nagrody za działalność naukową/zastosowania praktyczne (oprócz nagród JM Rektora):
Imię i nazwisko pracownika
Nazwa nagrody
Instytucja przyznająca nagrodę

11. Członkostwo we władzach i pełnione przez pracowników jednostki funkcje w zagranicznych
lub międzynarodowych towarzystwach, organizacjach i instytucjach naukowych lub artystycznych
oraz komitetach redakcyjnych czasopism naukowych o zasięgu międzynarodowym (w tym pełnienie
funkcji redaktora naczelnego) oraz uczestnictwo w ciałach eksperckich powołanych przez organy i
instytucje państwowe krajowe i międzynarodowe:
Imię i nazwisko
pracownika,

Nazwa
organizacji/czasopisma/grupy
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Pełnione funkcje

Rok wyboru*

tytuł/stopień
KS. PROF. DR HAB.
ANDRZEJ ŻĄDŁO

eksperckiej
„Theologos. Theological
Revue” (wydawane przez
Wydział Teologii
Greckokatolickiej w Preszowie
– Słowacja)

Rada Naukowa

2012

*jeżeli funkcja z wyboru
12. Udział pracowników jednostki w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich organach (komisjach,
radach, ciałach doradczych itp.), związanych tematycznie z obszarem współpracy nauki z gospodarką
– przykładowo: członkostwo w Radach Naukowych Parków Naukowo-Technologicznych, konsultant
Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego, członek Rady ds. CSR w Województwie
Śląskim (które nie zostały wykazane w p. 10).

Imię i nazwisko pracownika

Nazwa organizacji

KS. PROF. DR HAB. ANDRZEJ
ŻĄDŁO

Polskie Towarzystwo Teologiczne
w Krakowie

KS. DR HAB. BOGDAN BIELA

Polskie Stowarzyszenie
Pastoralistów

KS. DR HAB. BOGDAN BIELA
KS. DR HAB. BOGDAN BIELA
KS. DR HAB. BOGDAN BIELA
KS. DR HAB. LESZEK SZEWCZYK
KS. MGR LIC. BARTŁOMIEJ
KUŹNIK

Komisja Teologiczna II Synodu
Archidiecezji Katowickiej
Komisja Duszpasterska II Synodu
Archidiecezji Katowickiej
Ruch Światło-Życie

Pełnione funkcje
Wiceprzewodniczący Filii
Kieleckiej PTT
Wiceprezes
Członek
Członek
Przewodniczący Komisji
Teologiczno-Programowej

Komisja ds. Duszpasterstwa
Liturgicznego II Synodu
Archidiecezji Katowickiej
II Synod Archidiecezji
Katowickiej, Podkomisja ds.
Głoszenia Słowa Bożego

Przewodniczący
Przewodniczący

13. Zgłoszone do ochrony: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe lub inne przedmioty
własności przemysłowej.
14. Uzyskane patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe, prawa z rejestracji
wzorów przemysłowych lub inne uzyskane prawa własności przemysłowej.
15. Certyfikowane laboratoria i aparatura.
16. Wykaz najcenniejszej/unikatowej aparatury naukowo-badawczej
zakupionej w roku kalendarzowym 2015.
Nazwa urządzenia

Koszt w zł

Instytutu/Katedry

Źródło finansowania

17. Największe osiągnięcia naukowe Jednostki (np.: zastosowanie wyników badań naukowych o
dużym znaczeniu społecznym lub gospodarczym; efekty wynikające z rozwoju infrastruktury
badawczej /w tym naukowych baz danych/ o znaczeniu co najmniej ogólnokrajowym;
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upowszechnianie, promowanie i popularyzowanie nauki; publikacja o szczególnym znaczeniu dla
dziedzictwa narodowego, rozwoju kultury lub nauki).
Osiągnięciem naukowym Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki UŚ było
uzyskanie przez ks. Andrzeja Żądło tytułu profesora nauk teologicznych. Podpisanie przez prezydenta
RP dokumentu nadającego mu taki tytuł nastąpiło 16 czerwca 2015 roku. O kolejnym osiągnięciu
świadczy fakt, że w przypadku innego pracownika Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki
i Katechetyki (ks. Ireneusza Celarego) toczyło się przez cały 2015 rok postępowanie o nadanie tytułu
profesorskiego z teologii. Postępowanie to jest na dalece zaawansowanym etapie.
Innym rodzajem osiągnięcia naukowego stał się podjęty wysiłek zastosowania wyników badań
teologiczno-homiletycznych i pastoralnych, zdobywanych w ramach prac Katedry przez trzech jego
pracowników (ks. dr. hab. Leszka Szewczyka, ks. dr. hab. Bogdana Bielę i ks. mgr. lic. Bartłomieja
Kuźnika), do praktyki duszpasterskiej archidiecezji katowickiej, w ramach toczącego się od trzech lat
Synodu Archidiecezjalnego. Wspomnianych trzech pracowników Katedry zaangażowanych jest
czynnie w prace tego synodu, jeden bowiem z nich (ks. Leszek Szewczyk) jest przewodniczącym
Synodalnej Komisji ds. Duszpasterstwa Liturgicznego, drugi (ks. Bartłomiej Kuźnik) jest
przewodniczącym Synodalnej Podkomisji ds. Głoszenia Słowa Bożego. Ks. Bogdan Biela jest
natomiast członkiem dwóch komisji wspomnianego synodu, a mianowicie Komisji Teologicznej i
Komisji Duszpasterskiej II Synodu Archidiecezji Katowickiej. Oprócz tego ks. Andrzej Żądło jest
wiceprzewodniczącym Filii Kieleckiej Polskiego Towarzystwa Teologicznego, ks. Biela zaś pełni
funkcję wiceprezesa Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów, jak też przewodniczącego Komisji
Teologiczno-Programowej Ruchu Światło-Życie.
18. Współpraca Jednostki z firmami, instytucjami samorządu terytorialnego, ośrodkami
innowacji itp.
prowadzenie szkoleń dla wyżej wymienionych jednostek
sporządzanie opinii o innowacyjności
odpłatne udostępnianie aparatury/laboratorium
staże naukowców w przedsiębiorstwach lub przedsiębiorców w jednostkach naukowych
X
inne (jakie?): Ks. Bartłomiej Kuźnik współpracował w roku sprawozdawczym 2015 z Polskim
Radiem Katowice, w którym na podstawie umowy o współpracy z dn. 01 I 2015 (kontynuacja od
12.03.2012), przeprowadził 26 audycji zatytułowanych U progu dnia. W ramach współpracy z II
Synodem Archidiecezji Katowickiej przedstawił w ramach Dnia Skupienia dla Zespołów Synodalnych
w Katowice (22 XI 2015) wykład pt. „O odwadze katolika spod ambony”.
19. Kopie (skany) rozliczeń indywidualnych wszystkich zadań badawczych realizowanych
w 2015 roku.
Osoba sporządzająca sprawozdanie, dane do kontaktu:
Ks. prof. dr hab. Andrzej Żądło; Wydział Teologiczny UŚ; tel. kom. 696 044 767
Podpis kierownika jednostki:
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Część III
SPRAWOZDANIE SYNTETYCZNE CAŁEGO WYDZIAŁU Z DZIAŁALNOŚCI
NAUKOWO-BADAWCZEJ I ARTYSTYCZNEJ PROWADZONEJ
W ROKU KALENDARZOWYM 2015.
1. Główne dyscypliny/specjalności badawcze Wydziału (nie należy podawać zadań
badawczych/tytułów zadań):
Lp.

Nazwa dyscypliny
badawczej

Nazwa specjalności bad.
(w ramach dyscypliny)

1

Nauki teologiczne

2

Nauki teologiczne

3
4

Nauki teologiczne
Nauki teologiczne

5

Nauki teologiczne

6

Nauki teologiczne

7

Nauki teologiczne

8

Nauki teologiczne

9

Nauki teologiczne

Teologia moralna i Katolicka Ks. prof. Alojzy Drożż
Nauka Społeczna
Ks. dr hab. A. Wuwer
Ks. dr W. Surmiak
Ks. dr G. Ciuła
Mgr E. Skawrczyńska
Mgr A. Grychtoł
Mgr A. Rzędkowska
Kościelne prawo małżeńskie
Andrzej Pastwa
Monika Gwóźdź
Rafał Dappa
Ekumenizm w duszpasterstwie Józef Budniak
Soteriologia biblijna
dr hab. Artur Malina prof.
UŚ), dr hab. Józef Kozyra (do
31.08.2015),
dr
Maciej
Basiuk, dr Beata Urbanek, dr
Dawid Ledwoń, mgr Monika
Czarnuch (od 1.10.2015);
mgr
Anna
Korzyńska
(doktorant, MN)
Muzyka kościelna
Ks. prof. dr hab. Antoni
Reginek
Teologia
dogmatyczna
i ks. prof. dr hab. Jan Słomka
duchowości
ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik
ks. dr hab. Jacek Kempa
dr Anna Maliszewska
ks. dr Przemysław Sawa
mgr Marta Giglok
mgr Krzysztof Abucewicz
mgr Krzysztof Furmanek
Misjologia,
teologia ks. prof. dr hab. Jan Górski
kontekstualna, teologia religii
Teologia
fundamental- ks. dr hab. Sławomir
na/filozofia chrześcijańska
Zieliński, ks. dr Witold Kania
Teologia moralna
Ks. prof. Alojzy Drożż
Katolicka Nauka Społeczna
Ks. dr hab. A. Wuwer
Ks. dr W. Surmiak
Ks. dr G. Ciuła
Mgr E. Szwarczyńska
Mgr A. Grychtoł
Mgr A. Rzędkowska
1

Skład zespołu badawczego
(imię i nazwisko pracownika)

10

Nauki teologiczne

Historia Kościoła
Patrologia

11

Nauki teologiczne

Teologia Pastoralna

12

Nauki teologiczne

Liturgika

13

Nauki teologiczne

Homiletyka

14
15

Nauki teologiczne
Nauki o rodzinie

Katechetyka
Psychologia rodziny
Pedagogika rodziny
Teologia rodziny

Damian Bednarski
Jerzy Myszor
Henryk Olszar
Joanna Pakuza
Adam Tondera
Andrzej Uciecha
Szymon Resiak
Ks. Bogdan Biela
Ks. Ireneusz Celary
Dominik Stachulec
Ks. Andrzej Żądło
Ks. Krzysztof Jarczyk
Ks. Sebastian Kreczmański
O. Marcin Lamorski
Ks. Leszek Szewczyk
Ks. Bartłomiej Kuźnik
O. Rafał Soroburski
Ks. Roman Buchta
Ks. prof. dr hab. Henryk
Krzysteczko
Ks. dr hab. Antoni Bartoszek
Dr Marek Wójtowicz
Dr Weronika Juroszek
Dr Leokadia Szymczyk
Dr Mariola Kozubek
Dr Marek Kuźnik
Ks. dr Krzysztof Sosna
Mgr Ewa Szwarczyńska
Mgr Michał Jeżewski
Ks. mgr Łukasz Walaszek

2. Stan kadrowy Wydziału na dzień 31 grudnia 2015 roku:
a) liczba pracowników naukowo-dydaktycznych ogółem w przeliczeniu na pełne etaty: 37
w tym z tytułem prof. 9 ze stopniem: dr hab. 11, dr 13,5
b) liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty zaliczanych do liczby N, zgodnie ze
złożonymi oświadczeniami 37
3. Rozwój naukowy kadry Wydziału w roku kalendarzowym 2015
3.a.
Liczba stopni i tytułów naukowych/sztuki uzyskanych przez pracowników Wydziału
dziedzina dyscyplina
w UŚ
poza UŚ
dr
dr hab.
prof.
dr
dr hab.
prof.
Nauki
Nauki
1
1
teologiczne teologiczne
3.b.
Liczba nadanych stopni i przeprowadzonych postępowań o tytuł profesora osobom
niebędącym pracownikami UŚ
dziedzina
dyscyplina
Dr
dr hab.
prof.

2

4. Finansowanie badań w 2015 roku
Rodzaj badań

Liczba
realizowanych
zadań

Działalność statutowa – „potencjał badawczy”
(pozostałość dotacji z 2014r.) *
Działalność statutowa – „potencjał badawczy”
(dotacja na 2015 r.) *
Działalność statutowa – „młodzi naukowcy”
(pozostałość dotacji z 2014 r.) *
Działalność statutowa – „młodzi naukowcy”
(dotacja na 2015 r.) *
Działalność statutowa – dotacja na utrzymanie
specjalnego urządzenia badawczego *
Inwestycje (granty) aparaturowe

Środki
przyznane na
2015 r.

Poniesione
koszty w zł.
w 2015 r.*

8

38 124,90 zł

38 002,44 zł

8

95 924,13 zł

31 125,37 zł

13

19662,77

19643,57

13

19538,46

19528,79

38360,73

38360,73

211610,99

146660,90

Inwestycje (granty) budowlane
Programy MNiSW
Projekty NCBR
Projekty NCN
2
Projekty badawcze inne - krajowe
Projekty zagraniczne/unijne
Projekty strukturalne
Udział w projektach badawczych w innych
ośrodkach krajowych
Udział w projektach badawczych w ośrodkach
zagranicznych
Badawcze prace zlecone przez jednostki
zewnętrzne
RAZEM: 44
* proszę podać w kwotach netto (bez kosztów pośrednich)

5A. Publikacje w roku kalendarzowym 2015 roku, w których podano Uniwersytet Śląski
jako miejsce afiliacji przynajmniej jednego z autorów (proszę zwrócić uwagę czy prace
zbiorowe nie są podane kilka razy)
Liczba publikacji

Opublikowanych
Krajowych

Zagranicznych

Monografii naukowych

22

1

Rozdziałów w
monografiach naukowych

67

4

W czasopismach
naukowych
RAZEM:

50

1

139

6

3

Liczba publikacji w czasopismach naukowych opublikowanych razem: 51, w tym:
W czasopismach naukowych wymienionych w części A wykazu MNiSW
W czasopismach naukowych wymienionych w części B wykazu MNiSW
47
W czasopismach naukowych wymienionych w części C wykazu MNiSW
1
Recenzowane publikacje w czasopismach zagranicznych innych niż wymienione 3
powyżej
Publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych
uwzględnionych w uznanej bazie publikacji o zasięgu międzynarodowym
5B. Punkty za publikacje (wg punktacji MNiSW) wydane w roku 2015, w których podano
Uniwersytet Śląski jako miejsce afiliacji przynajmniej jednego z autorów:
Punkty za monografie i podręczniki akademickie (suma punktów)
Punkty za artykuły (suma punktów)

485
505

5C. Wydawnictwa własne punktowane (liczba): ___
6A. Działalność artystyczna (liczba):
a) koncerty zagraniczne (symfoniczne, kameralne, recitale)
b) koncerty krajowe (symfoniczne, kameralne, recitale)
c) nagrania (płytowe, radiowe)
d) wystawy zagraniczne (indywidualne, zbiorowe)
e) wystawy krajowe (indywidualne, krajowe)
f) udział w festiwalach filmowych (krajowych, zagranicznych)
g) autorstwo dzieła artystycznego
h) inne
6B. Punkty za działalność artystyczną (wg Ankiety jednostki naukowej):
7. Konferencje naukowe:
a) uczestnictwo pracowników Wydziału w konferencjach krajowych i zagranicznych
Konferencje krajowe
Konferencje zagraniczne
liczba
liczba osób* liczba
liczba
liczba osób liczba
konferencji
wygłoszonych konferencji
wygłoszonych
referatów
referatów
98
81
88
12
10
11
* pracownika, który uczestniczył w wielu konferencjach naukowych należy wykazać wielokrotnie

b) organizacja konferencji naukowych
Konferencje krajowe*
Konferencje międzynarodowe**
liczba
liczba
liczba
liczba
liczba
liczba
konferencji uczestników wygłoszonych konferencji uczestników wygłoszonych
referatów
(w tym z referatów, (w
zagranicy)
tym
przez
uczestników z
zagranicy)

4

7

680

45

7

196

55

*Konferencja krajowa: taka, w której udział wzięli przedstawiciele co najmniej 5 jednostek
naukowych
**Konferencja międzynarodowa: taka, w której co najmniej 1/3 czynnych uczestników
wygłaszających referaty reprezentowała zagraniczne ośrodki naukowe
8. Stypendia przyznane pracownikom UŚ (nie dotyczy stypendiów przyznawanych
uczestnikom studiów doktoranckich, będących pracownikami UŚ)
 Stypendia krajowe (liczba) ___
 Stypendia zagraniczne (liczba) ___
9. Nagrody za działalność naukową/zastosowania praktyczne (oprócz nagród JM Rektora)
liczba ___
10. Członkostwo we władzach i pełnione przez pracowników jednostki funkcje
w zagranicznych lub międzynarodowych towarzystwach, organizacjach i instytucjach
naukowych lub artystycznych oraz komitetach redakcyjnych czasopism naukowych o zasięgu
międzynarodowym (w tym pełnienie funkcji redaktora naczelnego) oraz uczestnictwo
w ciałach eksperckich powołanych przez organy i instytucje państwowe
krajowe
i międzynarodowe:
Imię i nazwisko Nazwa
Pełnione funkcje
Rok
pracownika,
organizacji/czasopisma/grupy
wyboru*
tytuł/stopień
eksperckiej
Prof. UŚ dr hab. Ecumeny and Law (Wydawnictwo Redaktor naczelny
Andrzej Pastwa
UŚ)
Prof. UŚ dr hab. Philosophy and Canon Law Redaktor naczelny
Andrzej Pastwa
(Wydawnictwo UŚ)
Prof. UŚ dr hab. Theologos (Presov, Słowacja) – Członek
Rady 2013
Andrzej Pastwa
2013
Naukowej
Prof. UŚ dr hab. Dionysiana (Constanta, Rumunia) Członek
Rady 2013
Andrzej Pastwa
– 2011
Naukowej
Prof. UŚ dr hab. Annuarium
Iuris
Canonici Członek
Rady 2013
Andrzej Pastwa
(Wydawnictwo UKSW) – 2013
Naukowej
Prof. UŚ dr hab. Komisja ds. Stosunków Polsko- Członek
Andrzej Pastwa
Czeskich i Polsko-Słowackich
PAN Oddz. Katowice
Prof. dr hab. Józef Komisja ds. Stosunków Polsko- Członek
2002
Budniak
Czeskich i Polsko-Słowackich
PAN Oddz. Katowice
Prof. dr hab. Józef Komisja ds. Dialogu Kościoła Członek
2015
Budniak
rzymsko katolickiego z Kościołem
Ewangelicko-Augsburskim w RP
Członek
Zespołu
Prof. US dr hab. Narodowe Centrum Nauki
Ekspertów
Panel
HS1
Artur Malina
Redaktor naczelny
Prof. dr hab. Jan Studia Misjologiczne
Górski
dr Witold Kania
Czasopismo Philosophy﹠Canon Sekretarz
Law
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Wojciech Surmiak,
ks. dr
Prof.
dr
hab.
Andrzej Żądło

European Society for Catholic Vicepresident
Polish Section
Theology
„Theologos. Theological Revue” Członek
(wydawane przez Wydział Teologii naukowej
Greckokatolickiej w Preszowie –
Słowacja)

of 2015
rady 2012

*jeżeli funkcja z wyboru
11. Udział pracowników jednostki w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich organach
(komisjach, radach, ciałach doradczych itp.), związanych tematycznie z obszarem współpracy
nauki z gospodarką – przykładowo: członkostwo w Radach Naukowych Parków NaukowoTechnologicznych, konsultant Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego,
członek Rady ds. CSR w Województwie Śląskim, udział w inicjatywach klastrowych (które nie
zostały wykazane w p. 10).
Imię i nazwisko pracownika Nazwa organizacji
Pełnione funkcje
Rada Programowa
Udział w pracach Rady
Antoni Reginek
Prezydent Miasta Katowice
Programowej kandydatury
Katowic do Sieci Miast
Kreatywnych UNESCO
Podkomisja ds. Muzyki
Udział w pracach nad nową
Antoni Reginek
Kościelnej przy Komisji ds. Instrukcją Episkopatu nt.
Kultu Bożego i Dyscypliny
muzyki liturgicznej
Sakramentów Konferencji
Episkopatu Polski
Rada Społeczna przy
Sekretarz
Dr hab. Arkadiusz Wuwer
Arcybiskupie Katowickim
Fundacja Gość Niedzielny
Przewodniczący
Dr Wojciech Surmiak
12. Zgłoszone do ochrony: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe lub inne
przedmioty własności przemysłowej.
13. Uzyskane patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe, prawa
z rejestracji wzorów przemysłowych lub inne uzyskane prawa własności przemysłowej.
14. Wykaz najcenniejszej/ unikatowej aparatury naukowo-badawczej
zakupionej w roku kalendarzowym 2015.
Nazwa urządzenia

Koszt w zł

Wydziału

Źródło finansowania

15. Certyfikowane laboratoria i aparatura.
16. Najważniejsze osiągnięcia naukowo-badawcze Wydziału w roku 2015
(zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27
października 2015r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom
naukowym)
1. Awanse naukowe: Uzyskanie przez ks. Andrzeja Żądło tytułu profesora nauk teologicznych
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2. Konferencje międzynarodowe:
a) Katedra Teologii Biblijnej Starego i Nowego Testamentu we współpracy z Gruppo
Internazionale di Studio Esegetico sui Vangeli, czyli platformą współpracy z siedmioma
ośrodkami akademickimi (Czechy, Hiszpania, Polska, Słowenia i Włochy), zorganizowała
trzecią międzynarodową konferencję w dniach 23-25.01.2015 r. z cyklu poświęconego
antropologii w Ewangeliach.
b) Katedra Teologii Dogmatycznej i Duchowości zorganizowała konferencję międzynarodową
„Oblicza mistyki”.
c) Katedra Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła zorganizowała międzynarodową
konferencję poświęconą założycielom i dziedzictwu starożytnego monastycyzmu oraz
współczesnym ich kontynuatorom [Ojcowie Pustyni i Jan Kasjan – ojciec monastycyzmu
zachodniego. W 50. rocznicę ogłoszenia dekretu o przystosowanej odnowie życia zakonnego
Perfectae caritatis
d) Cykliczne (coroczne) konferencje międzynarodowe: „Central European Young Canonists
Forum” (www.youngcanonistsforum.com)
3. Współpraca międzynarodowa – inne aspekty:
a) Ukazanie się pierwszego tomu nowego czasopisma „Philosophy and Canon Law” (red. nacz.
A. Pastwa). Periodyk stanowi otwarte interdyscyplinarne forum wymiany myśli filozofów i
prawników (kanonistów), nie wyłączając przedstawicieli innych dyscyplin naukowych.
Inicjatywa znajduje oparcie w instytucjonalnej współpracy naukowców głównie centralnej
Europy i Stanów Zjednoczonych.
b) Artur Malina przygotował i prowadził seminarium naukowe w ramach organizowanego
przez Papieski Instytut Biblijny w Rzymie seminarium dla egzegetów z całego świata w ramach
„Seminario di aggiornamento per studiosi e docenti di S. Scrittura” w dniach 26-30.01.2015.
5. Zaangażowanie wielu pracowników Wydziału w prace II Synodu Archidiecezji Katowickiej
w charakterze ekspertów, przewodniczących oraz członków komisji i zespołów synodalnych.
Praca ta nie wiąże się bezpośrednio z działalnością badawczą, ale z zastosowaniem jej istotnych
efektów w działaniach, które powinny mieć daleko idące konsekwencje społeczne w
środowisku kościelnym i w niemałej mierze poza nim.
17. Współpraca Jednostki z firmami, instytucjami samorządu terytorialnego, ośrodkami
innowacji, organizacjami pozarządowymi, izbami gospodarczymi, fundacjami itp.
prowadzenie szkoleń dla wyżej wymienionych jednostek
sporządzanie opinii o innowacyjności
odpłatne udostępnianie aparatury/laboratorium
staże naukowców w przedsiębiorstwach lub przedsiębiorców w jednostkach naukowych
inne (jakie?)
Osoba sporządzająca sprawozdanie, dane do kontaktu:
Jacek Kempa, prodziekan ds. nauki, jacek.kempa@us.edu.pl
Podpis Dziekana:
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Część IV – dotyczy całego Wydziału
INFORMACJE DO SPRAWOZDANIA GUS PNT-01/s
o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) w szkołach wyższych”

„Sprawozdania

1. Nakłady poniesione (wszystkie koszty, w tym również osobowe) na działalność
badawczo-rozwojową w zł:
Nazwa dyscypliny

Nakłady bez kosztów
aparatury n-b

Nakłady
Nakłady ogółem
inwestycyjne (koszty
aparatury n-b)

biotechnologię
nanotechnologię
2. Określenie % nakładów ogółem poniesionych na działalność badawczo-rozwojową
(wszystkie źródła finansowania) na rzecz poszczególnych dziedzin nauki:
Lp.
1
a
b
c
d
e
f
g
2
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
3
a
b
c
d
e
4
a
b

Dziedziny nauki:
Nauki przyrodnicze
Matematyka
Informatyka
Fizyka
Chemia
Nauki o Ziemi i środowisku
Biologia
Inne nauki przyrodnicze
Nauki inżynieryjne i techniczne
Inżynieria cywilna
Inżynieria elektryczna, elektroniczna i komputerowa
Inżynieria mechaniczna
Inżynieria chemiczna
Inżynieria materiałowa
Inżynieria medyczna
Inżynieria środowiskowa
Biotechnologia środowiskowa
Biotechnologia przemysłowa
Nanotechnologia
Inne nauki techniczne i inżynierskie
Nauki medyczne i nauki o zdrowiu
Medycyna podstawowa
Medycyna kliniczna
Nauki o zdrowiu
Biotechnologia zdrowotna
Inne nauki medyczne
Nauki rolnicze
Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo
Nauka o zwierzętach i nabiale
1

1+2+3+4+5+6=100%

c
d
e
5
a
b
c
d
e
f
g
h
i
6
a
b
c
d
e

Nauki weterynaryjne
Biotechnologia rolnicza
Inne nauki rolnicze
Nauki społeczne
Psychologia
Ekonomia i zarządzanie
Pedagogika
Socjologia
Prawo
Politologia
Geografia społeczna i ekonomiczna
Media i komunikowanie
Inne nauki społeczne
Nauki humanistyczne
Historia i archeologia
Językoznawstwo i literaturoznawstwo
Filozofia, etyka i religioznawstwo
Sztuka (sztuki plastyczne, muzyka, historia sztuki)
Inne nauki humanistyczne

100%

3. Obciążenie respondenta: proszę podać szacunkowy czas przeznaczony na
przygotowanie danych dla potrzeb sprawozdania PNT-01/s (w minutach).
1 min.

2

