
ZAPROSZENIE 

 

Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie organizuje 

XVI Warmińskie Seminarium Hagiologiczne  

pt. 

Święte Kobiety Mistyczki w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś 

(perspektywa uniwersalna i regionalna) 

Termin: 8 listopada 2023 r. 

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

Forma: online – aplikacja Google Meet 

 
Wydział Teologii UWM w Olsztynie zaprasza do czynnego udziału w seminarium 

hagiologicznym, pt. „Święte Kobiety Mistyczki w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś 

(perspektywa uniwersalna i regionalna)”. 

Jest to już kolejne, cykliczne seminarium dedykowane świętym. Włącza się ono w projekt 

badań hagiologicznych na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie. Skupia specjalistów z różnych 

dyscyplin: historyków, historyków sztuki, teologów, literaturoznawców, muzykologów, 

kulturoznawców, religioznawców, medioznawców. 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, w dniu  8 listopada 2023 roku na Wydziale Teologii UWM w 

Olsztynie odbędzie kolejne seminarium hagiologiczne, tym razem uwaga badawcza będzie skupiona 

na Świętych Kobietach Mistyczkach.   

Celem seminarium jest przedstawienie świętych kobiet, które w pamięci historycznej zapisały 

się jako mistyczki. Zapraszamy różnych specjalistów, którzy przedstawią ślady pamięci o tych 

świętych pozostawione w różnych częściach kultury i dyscyplinach naukowych (sztuka, literatura, 

historia, muzykologia, teologia itp.). Wspólnie pochylimy się nad kwestiami: 

− Życiowe drogi Świętych Kobiet 

− Ich życie wewnętrzne i doświadczenie duchowe  

− Pozostawione dzieła pisane i inne 

− Ikonograficzne przedstawienia  

− Patrocinia 

− Inspiracje muzyczne pochodzące od Świętych Mistyczek 

− Pamięć o Mistyczkach zachowana w tradycji kościelnej i kulturze 

 

 

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 maja 2023 r.  

• Termin zgłoszenia tematu: 31 sierpnia 2023 r. 

• Kontakt: tdf@uwm.edu.pl 

• Zob: uwm.edu.pl/ztdif/  

 

W imieniu organizatorów: dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM 

 

Olsztyn, 31 stycznia 2023 r. 

 

mailto:tdf@uwm.edu.pl

