
ZAPROSZENIE 

 

Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie organizuje 

XI. Interdyscyplinarne Seminarium Hagiologiczne  

pt. 

Święci Papieże – od Grzegorza Wielkiego do Jana Pawła II – w wierze, pobożności, teologii, kulturze 

i sztuce – dawniej i dziś (perspektywa uniwersalna i regionalna) 

Termin: 5 listopada 2020 r. 

Miejsce: Wydział Teologii UWM w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, Polska 

Rok 2020 jest szczególne ważny dla środowisk teologicznych i katolickich w Polsce, z powodu szczególnego 

powiązania go z osobą Świętego Papieża Jana Pawła II, obranego przez Sejm RP patronem roku 2020.  

Środowisko teologiczne Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, we współpracy ze specjalistami z 

innych dziedzin i dyscyplin, od wielu lat zajmuje się badaniami dotyczącymi świętych. W ten sposób utworzyło się 

grono hagiologów o różnej specjalności. Hagiologowie pochylają się nad sylwetkami i duchowością świętych kobiet i 

mężczyzn, żyjących w różnych epokach, narodach i reprezentujących różne stany. Badania są prowadzone 

interdyscyplinarnie, z uwzględnieniem szerokiego zakresu źródeł, w których są obecne ślady kultu i pamięci o świętych. 

Zachowując ciąg badań oraz uwzględniając ogólnopolską koncentrację działań naukowych i kulturowych na tematyce 

dotyczącej św. Jana Pawła II, w dniach 4-5 listopada 2020 roku, na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie są 

zaplanowane dwa seminaria hagiologiczne. Jedno jest dedykowane św. Annie – w dniu 4 listopada 2020 roku (zob. 

http://www.uwm.edu.pl/ztdif/index.php/seminaria-hagiologiczne/), drugie Świętym Papieżom od Grzegorza Wielkiego 

do Jana Pawła II – w dniu 5 listopada 2020. 

Zapraszamy do wspólnego pochylenia się nad kwestiami dotyczącymi Świętych Papieży: 

−  Święci Papieże: Grzegorz I Wielki (590-604), Bonifacy III (607-08), Adeodat I (Deusdedit; 615-18), Marcin 

I Wielki (649-55), Eugeniusz I (654-57), Witalian (657-72), Adeodat II (672-76), Agaton (678-81), Leon 

II (682-83), Benedykt II (684-85), Sergiusz I (687-701), Grzegorz II (715-31), Grzegorz III (715-31), 

Zachariasz (741-52), Paweł I (757-67), Leon III (795-816), Paschalis I (817-24), Leon IV (847-55), Mikołaj 

I Wielki (858-67), Hadrian III (884-85), Leon IX (1049-54), Grzegorz VII (1073-85), Celestyn V (1294), 

Pius V (1566-72), Pius X (1903-14), Jan XXIII (1958-63), Jan Paweł II (1978-2005) 

−  Sylwetki duchowe i etos chrześcijański Świętego 

−  Życie i nauczanie  

−  Miejsce Świętego w kulcie i pobożności 

−  Ślady Świętego w kulturze (sztuka, literatura, muzyka, media internetowe itp.) 

−  Święci i błogosławieni, którzy inspirowali nauczanie papieskie 

−  Święci i błogosławieni beatyfikowani i kanonizowani przez Papieża 

Zapraszamy historyków, historyków sztuki, teologów, literaturoznawców, muzykologów, kulturoznawców, 

religioznawców, medioznawców, ekumenistów. Zaproszenie kierujemy także filozofów, socjologów, psychologów, 

pedagogów i wszystkich tych, którzy w obszarze swoich źródeł badawczych znajdują elementy dotyczące różnych 

aspektów świętości.  

Termin zgłoszenia udziału: 31 marca 2020 r.  

Termin zgłoszenia tematu: 31 sierpnia 2020 r. 

Kontakt: tdf@uwm.edu.pl; http://www.uwm.edu.pl/ztdif/index.php/seminaria-hagiologiczne/  

 

W imieniu organizatorów: 

Dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM 

Olsztyn, 17 I 2020 r. 
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