
ZAPROSZENIE 

 

Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie organizuje 

XVII Warmińskie Seminarium Hagiologiczne  

pt. 

Święta Barbara w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś (perspektywa 

uniwersalna i regionalna) 

Termin: 9 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. „Święta Barbara 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  9 listopada 2023 roku na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie 

odbędzie kolejne seminarium hagiologiczne, tym razem uwaga badawcza będzie skupiona na Świętej 

Barbarze. Kult Świętej był zawsze bardzo żywy wśród wiernych. Już w modlitewniku Gertrudy (córki 

Mieszka II), wspominana jest pod datą 4 grudnia. Święta jest patronką dobrej śmierci, ale czcili Ją przede 

wszystkim ci, którzy na śmierć nagłą i niespodziewaną są najbardziej narażeni, czyli: górnicy, hutnicy, 

marynarze, rybacy, żołnierze, kamieniarze, więźniowie itp. 

 

Zapraszamy do wspólnego pochylenia się nad kwestiami: 

− miejsce Świętej Barbary w źródłach historycznych, teologicznych, literackich, artystycznych, 

muzycznych, mediach itp. 

− kult 

− kultura duchowa 

− ikonograficzne przedstawienia Świętej Barbary 

− patrocinia 

 

 

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: WSH-WT@wp.pl  

 

W imieniu organizatorów: Dr Ewelina M. Mączka 

 

Olsztyn, 17 stycznia 2023 r. 

 


