
 

 
 

Zakład Teologii Dogmatycznej  
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

zaprasza na konferencję naukową 
 

Teologia wobec ponowoczesnej filozofii 
 

która odbędzie się dnia 12 października 2010 roku (wtorek) 
w gmachu WTL UŚ w Katowicach, ul. Jordana 18 

 

 

Program konferencji: 

10.00-12.00: Sesja przedpołudniowa (wykładowa): 

1. Ks. dr Robert Woźniak (UPJPII, Kraków) - Co teologii daje ponowoczesność?  

2. Dr Zbigniew Kadłubek (UŚ) - Czego ponowoczesność oczekuje od teologii? 

3. Prof. Jürgen Werbick (Universität Münster) - Naukowy status teologii wobec postmodernizmu. 

Dyskusja 

ok. 12.00-13.30 przerwa na obiad 

13.30-ok. 16.30: Sesja popołudniowa (dyskusyjna*): 

1. Ks. dr Antoni Klupczyński (UAM) - Ciało i duch. Zapomniana chrześcijańska dwu/jednia. Propozycja 

ciągle aktualna wobec kulturowej dynamiki. 

2. Ks. dr hab. Artur Malina (WTL UŚ) - Najnowsze kanony (w) interpretacji początków chrześcijaństwa. 

ok. 15.00: przerwa na kawę 

3. Ks. dr hab. Sławomir Zieliński (WTL UŚ) - Podmiotowość w teologii i jej miejsce (zadanie, rola) w 

perspektywie ponowoczesnej filozofii. 

4. Ks. dr hab. Andrzej Perzyński (UKSW) - Stare bukłaki i nowe wino. Intellectus fidei w ponowoczesnych 

czasach. 

 

 

verte => 

* W sesji popołudniowej prelegenci prezentują piętnastominutowe wprowadzenia do problematyki, po każdym 

następuje dłuższa dyskusja. 

40-043 Katowice, ul. Jordana 18 
 

Zakład  
Teologii Dogmatycznej 



Szanowni Państwo! 

 

Jako bezpośredni organizator konferencji Teologia wobec ponowoczesnej filozofii bardzo 

serdecznie zapraszam Szanowne Koleżanki i Kolegów do wzięcia w niej udziału. Program jest tak 

pomyślany, aby jak najwięcej czasu pozostało na dyskusję w gronie osób zainteresowanych 

problematyką – metoda ta sprawdziła się już w czasie konferencji o „gatunkach literackich” 

Magisterium przed kilku laty. 

Konferencja ma też dać punkt wyjścia do przygotowania publikacji dotyczącej związków teologii 

i ponowoczesności, przy czym idzie o to, by bardziej niż przestrzegać przed zagrożeniami – czyni się 

to w Polsce dość intensywnie – przyjrzeć się możliwościom dialogu, inspiracji, czy wręcz 

wykorzystania niektórych przynajmniej kategorii charakterystycznych dla ponowoczesnego 

myślenia do wyrażenia chrześcijańskiej ortodoksji. Pytanie czy i w jakim zakresie jest to możliwe / 

potrzebne / pożyteczne pozostaje – moim zdaniem – jednym z istotniejszych, jakie stoją przed 

współczesną teologią. 

Zapraszam zatem także do zgłaszania tekstów do tak pomyślanej publikacji (w wersji 

elektronicznej, z obcojęzycznym streszczeniem i krótką notą o autorze) w terminie do końca 

kwietnia 2011 roku (przewidziana publikacja: jesień 2011) na adres grzegorz@strzelczyk.edu.pl 

Konferencja i przyszła publikacja mają swoją podstronę w internecie (w oparciu o technologię e-

learning): http://el2.us.edu.pl/wt/course/view.php?id=62 – będą się tam sukcesywnie pojawiać 

materiały konferencyjne. Zapraszam zwłaszcza do korzystania z forów dyskusyjnych (do całości jak 

i poszczególnych tematów). 

I jeszcze kilka kwestii organizacyjnych – osoby, które potrzebują noclegu, proszę o kontakt na 

wyżej podany adres do czwartku, 7. października. 

Ze względów organizacyjnych będę wdzięczny za wcześniejsze zgłaszanie chęci uczestnictwa w 

konferencji, nie jest to jednak wymagane. 

 

 

 

    Zapraszam serdeczne i pozdrawiam! 

  

 

 

 

 

 Grzegorz Strzelczyk, ks. dr 
Prodziekan ds. nauki Wydziału Teologicznego 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

519 546 222 

grzegorz@strzelczyk.edu.pl 

 

 

 

 


