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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
INSTYTUTU TEOLOGII DUCHOWOŚCI
ZA ROK AKADEMICKI 2012/2013
1. Liczba etatowych pracowników Instytutu. W sprawozdawczym roku akademickim Instytut Teologii Duchowości składał sie˛ z czterech katedr: Katedra Teologii
Duchowości Katolickiej (kierownik: ks. prof. KUL, dr hab. Marek Chmielewski),
Katedra Historii Duchowości (kierownik: ks. prof. KUL, dr hab. Jarosław M. Popławski), Katedra Duchowości Życia Konsekrowanego (kierownik: prof. KUL,
dr hab. Teresa Paszkowska), Katedra Antropologii Duchowej (kierownik: prof. KUL,
dr hab. Stanisław T. Zarzycki SAC).
W minionym roku akademickim Instytut Teologii Duchowości liczył siedmiu
pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin,
w tym pie˛ciu profesorów nadzwyczajnych − kierownicy w/w Katedr oraz ks. prof.
KUL, dr hab. Adam Rybicki, i dwóch doktorów (jeden na stanowisku adiunkta −
ks. dr Jan Miczyński; jeden na stanowisku asystenta – ks. dr Paweł Synoś (umowa
o prace˛ ks. dr. Pawła Synosia wygasa 30.09.2013 r.).
2. Liczba prac naukowych. W roku akad. 2012/2013 pracownicy opublikowali
42 prace naukowe (w tym ksiażki,
˛
artykuły, hasła encyklopedyczne), natomiast do
druku oddano 46 publikacji naukowych. Utworów popularnonaukowych wydano 26,
pie˛ć oddano do druku. Pracownicy Instytutu byli również autorami recenzji naukowych, recenzji wydawniczych, recenzji prac doktorskich i habilitacyjnych.
3. Nagrody przyznane za prace naukowe. 14 lutego 2013 ks. prof. Marek
Chmielewski otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Witolda Wielkiego
w Kownie.
4. Krótka charakterystyka zmarłych pracowników naukowych. 23 marca
2013 r. zmarł Antoni Jozafat Nowak OFM (ur. 8 marca 1935), franciszkanin, emerytowany profesor zwyczajny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, antropolog i psycholog, w okresie zatrudnienia w KUL kierownik Katedry Psychologii

152

SPRAWOZDANIA

Życia Wewne˛trznego i Katedry Psychologii Eklezjalnej w Instytucie Teologii Duchowości KUL oraz kurator Katedry Duchowości Akcji Katolickiej. Autor wielu publikacji z zakresu duchowości i implikacji psychologicznych w duchowości chrześcijańskiej.
5. Sympozja, sesje, konferencje. W roku sprawozdawczym Instytut zorganizował
dwie konferencje:
− Ogólnopolska˛ konferencje˛ w ramach XXXVI Dni Duchowości pt. Moc proroctwa, 29-30 listopada 2012 r.
− Mie˛dzynarodowa˛ Konferencje˛ Naukowa˛ pt. Uduchowiona młodość. Błogosławiona Chiara Luce Badano, 21 maja 2013 r.
W czasie tych konferencji pracownicy wygłosili 10 referatów, natomiast poza
Uniwersytetem wygłosili 14 referatów na konferencjach w kraju i za granica.
˛
6. Dane, które zdaniem Dyrektora powinny być uwzgle˛dnione w sprawozdaniu. Pracownicy regularnie prowadza˛ rekolekcje i konferencje w kraju i za granica,
˛
nie tylko we wspólnotach parafialnych, lecz także w domach zakonnych i seminariach, wspieraja˛ swoja˛ twórczościa˛ publikacje o charakterze duszpasterskim i formacyjnym. Warta odnotowania jest obecność Instytutu w mediach, nie tylko katolickich:
Cykl audycji w „Duc in altum” w Radiu Maryja i telewizji TRWAM, „Radiu Watykańskim” („Rozmowy o wierze”), Radiu eR, lubelskiej telewizji (program „Dziedzictwo”).
Prawie wszyscy pracownicy Instytutu stanowili ścisły zarzad
˛ Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości, liczacego
˛
sobie 109 członków z całego kraju. Instytut
prowadzi Podyplomowe Studia Duchowości Katolickiej cieszacej
˛
sie˛ powodzeniem
wśród osób z całej Polski, której wykładowcami sa˛ najwie˛ksi specjaliści i znawcy
życia duchowego z różnych ośrodków w Polsce. W roku sprawozdawczym rozpocze˛liśmy realizacje˛ inicjatywy o nazwie „Akademia Duchowości”, czyli cykliczne spotkania naukowo-formacyjne dla wszystkich absolwentów Podyplomowych Studiów
Teologii Duchowości.
Z inicjatywy naszego Instytutu Senat KUL podjał
˛ uchwałe˛ o przyznaniu doktoratu
honoris causa dla Kiko Argüello, założyciela Drogi Neokatechumenalnej, ks. prof.
S. Zarzycki jest autorem laudacji dla nowego doktora. Ks. prof. J. Popławski jest
dyrektorem Biura Zarzadu
˛ Głównego TP KUL. Ks. dr J. Miczyński odbył wyjazd
szkoleniowy ze studentami do Rzymu, zwiazany
˛
ze spotkaniami w dykasteriach Kurii
Rzymskiej z przedstawicielami poszczególnych jednostek. Instytut współpracuje
z instytucjami świeckimi i kościelnymi, mie˛dzy innymi Centrum Formacji Duchowej
Archidiecezji Lubelskiej, centrami Ewangelizacji, Ruchem Focolari, Pallotyńska˛
Szkoła˛ Nowej Ewangelizacji w Lublinie, Metropolitalnym Seminarium Duchownym
w Lublinie, Wydawnictwem Gaudium oraz „Caritas” Polska i innymi. W ramach
współpracy z Caritas Polska ks. prof. A. Rybicki mie˛dzy innymi był głównym konsultantem Listu Konferencji Episkopatu Polski na Niedziele˛ Miłosierdzia Bożego
odczytanego 7 kwietnia 2013 r. we wszystkich polskich światyniach.
˛

