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WYKAZ DOKTORATÓW WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO 
UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 

Z LAT 2003-2010

W Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przechowywane 
są m.in. rozprawy doktorskie obronione na poszczególnych wydziałach posia-
dających uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora. Autorka zesta-
wienia postanowiła kontynuować pracę rozpoczętą głównie przez dr Henrykę 
Duczkowską-Moraczewską1, kierownika Archiwum UMK w latach 1976-2010, 
choć pamiętać należy, że podobne wykazy sporządzały również Bożena Garsz-
czyńska2, Urszula Wencel3, oraz wspólnie z H. Duczkowską-Moraczewską, Ewa 
Talarczyk (obecnie Wiśniewska) i Elżbieta Talarczyk4.

* Weronika Krajniak – mgr historii, dokumentalista w Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu, e-mail: krajniak@umk.pl

1 H. Moraczewska, Bibliografi a prac związanych z tematyką pomorską powstałych na Wydziale 
Humanistycznym w latach 1967-1972, „Rocznik Toruński” (dalej: RT), 9 (1974) s. 289-312.

2 B. Garszczyńska, Bibliografi a prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych Wydziału 
Humanistycznego UMK związanych z tematyką pomorską (1945-marzec 1967), RT, 2 (1967) s. 193-
221; taż, Bibliografi a prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych Wydziału Biologii i Nauk 
o Ziemi (Geografi a) UMK związanych z tematyką pomorską (1945-1967), RT, 3 (1969) s. 187-206.

3 U. Wencel-Kalembkowa, Prace magisterskie napisane pod kierunkiem pracowników Katedry 
Historii Polski i Powszechnej XIX i XX w. UMK, „Zeszyty Naukowe UMK. Historia”, 7 (1972) 
s. 119-142;

4 H. Moraczewska, E. Talarczyk (Wiśniewska), Bibliografi a prac magisterskich, doktorskich 
i habilitacyjnych Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi (Biologia) za lata 1945-1978, „Acta Universi-
tatis Nicolai Copernici. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze. Biologia”, 23 (1980) s. 91-206; taż, 
Bibliografi a prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi 
(Geografi a) za lata 1948-1980, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Matematyczno-Przy-
rodnicze. Geografi a”, 17 (1982) s. 161-229; Katalog prac magisterskich i licencjackich absolwen-
tów archiwistyki w Toruniu z lat 1951-2010, oprac. H. Duczkowska-Moraczewska, E. Talarczyk, 
E. Wiśniewska, w: Dorobek naukowy i dydaktyczny toruńskiego ośrodka archiwistyki, red. H. Ro-
bótka, Toruń 2011, s. 317-477.
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Zestawienie zawiera wykaz przewodów doktorskich obronionych na Wydzia-
le Teologicznym UMK w Toruniu, a przechowywanych w Archiwum UMK5. Spis 
obejmuje lata 2003-2010. Krótki okres czasowy wynika z faktu, że Wydział Teo-
logiczny został powołany do życia 1 stycznia 2001 r.6, a 16 grudnia 2002 r. Cen-
tralna Komisja do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych w Warszawie7 
nadała wydziałowi uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk 
teologicznych, a także z przepisów kancelaryjno-archiwalnych Archiwum UMK8.

Wykaz zawiera:
1. imię i nazwisko autora oraz informację czy autor jest osobą świecką czy 

duchowną, 
2. tytuł rozprawy, 
3. imię i nazwisko promotora,
4. imiona i nazwiska recenzentów, 
5. datę obrony, 
6. sumę stron,
7. sygnaturę archiwalną. 
Autorka nadała zestawieniu układ alfabetyczny według nazwiska autora. Za-

chowano ówczesne stopnie naukowe promotorów i recenzentów. Dodatkowo, 
w przypisach, zaznaczono prace wydane drukiem, podając ich pełny zapis biblio-
grafi czny.

Rozprawy dotyczą takich zagadnień jak: historia Kościoła, egzegeza, teolo-
gia duchowości, katechetyka, nauczanie biblijne, dogmatyka. Analizując poniż-
szy wykaz, można zauważyć, że recenzentami były głównie osoby duchowne, 
zatrudnione w toruńskim uniwersytecie oraz innych ośrodkach akademickich, 
specjalizujących się w naukach teologicznych. Jedynie w trzech przypadkach na 
recenzentów powołano osoby świeckie. Podsumowując, w latach 2003-2010 na 
Wydziale Teologicznym UMK wypromowano 21 doktorów. Najwięcej, po trzy 
doktoraty, napisano pod kierunkiem ks. dr hab. Witolda Kujawskiego, ks. dr hab. 
Jana Perszona oraz ks. prof. dr hab. Ireneusza Werbińskiego. Dwie prace doktor-
skie zostały obronione pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Anastazego Nadolnego. 
Pozostali promotorzy mieli po jednym doktorze.

Z prac doktorskich można skorzystać w pracowni naukowej Archiwum UMK. 
Rozprawy udostępniane są do celów naukowo-badawczych, oświatowych i kul-

5 Autorka zestawiła także prace licencjackie i magisterskie. Zobacz: W. Krajniak, Katalog prac 
licencjackich i magisterskich Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
z lat 2001-2010, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 105 (2016) s. 67-106.

6 Uchwała nr 20 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 grudnia 2000 
roku w sprawie utworzenia Wydziału Teologicznego oraz kierunku studiów „teologia”, „Biuletyn 
Prawny UMK”, nr 8 z dnia 28 grudnia 2000 r. (http://www.umk.pl/uczelnia/dokumenty/biuletyn/
prawo/?akcja=dokument&typ=Uchwaly&nr=20&bp=8&rok=2000, dostęp: 3.03.2015r.).

7 Pismo BCK-I-U-872/2002, z dnia 16.12.2002 r. w sprawie przyznania uprawnień do nadawa-
nia stopnia naukowego doktora nauk teologicznych. Obecnie Centralna Komisja do Spraw Stopni 
i Tytułów w Warszawie.

8 Przepisy kancelaryjno-archiwalne, oprac. H. Duczkowska-Moraczewska, H. Robótka, Toruń 
2004, ss. 116. Rozdział III § 22 w/w przepisów mówi o 3-letnim przechowywaniu dokumentacji 
spraw załatwionych w komórce/jednostce prowadzącej sprawę.
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turalnych na miejscu w archiwum, na podstawie wniosku i rewersu złożonego 
przez użytkownika. Studenci i doktoranci chcący skorzystać z dysertacji powinni 
uzyskać pisemną aprobatę swojego opiekuna naukowego. Pozostali użytkowni-
cy pisemne poparcie wniosku swojego przełożonego lub kierownika instytucji, 
w której pracują. Nauczyciele akademiccy, posiadający, co najmniej stopień na-
ukowy doktora, wypełniają wniosek z prośbą o udostępnienie prac dyplomowych, 
nie wymagający zgody, w którym określają cel kwerendy9. 

(1) Gromowski Gerard (ks.) (2) Odpowiedzialność wiernych świeckich za kul-
turę w nauczaniu Jana Pawła II (3) ks. prof. dr hab. Lucjan Balter (4) ks. prof. 
dr hab. Marian Kowalczyk, ks. prof. dr hab. Czesław Rychlicki (5) 2009 (6) ss. 
325 (7) 2442/34a

(1) Kamiński Krzysztof (ks.) (2) Nauczanie religii w diecezji włocławskiej w XX 
wieku w świetle ustawodawstwa diecezjalnego (3) ks. dr hab. Janusz Gręźlikow-
ski (4) ks. prof. dr hab. Ryszard Sztychmiler, ks. prof. dr hab. Jerzy Bagrowicz 
(5) 2006 (6) ss. 249 (7) 2442/24

(1) Klein Teresa (2) Jana Pawła II odczytanie biblijnego przesłania o Bożym 
Miłosierdziu (3) ks. bp. prof. dr hab. Jan Bernard Szlaga (4) ks. dr hab. Dariusz 
Dziadosz, ks. dr hab. Dariusz Kotecki (5) 2008 (6) ss. 294 (7) 2442/28b

(1) Kołodziej Stanisław (ks.) (2) Duchowieństwo diecezji toruńskiej wobec ru-
chu ludowego (3) ks. dr hab. Witold Kujawski, prof. UMK (4) prof. dr hab. 
Bohdan Ryszewski, ks. prof. dr hab. Ireneusz Werbiński (5) 2005 (6) ss. 203, 
(załącznik) (7) 2442/20

(1) Lota Remigiusz (ks.) (2) Pedagogia Ruchu Światło-Życie. Studium pedago-
giczno-katechetyczne, (3) ks. prof. dr hab. Jerzy Bagrowicz (4) ks. prof. dr hab. 
Antoni Długosz, ks. dr hab. Krzysztof Konecki, prof. UMK (5) 2003 (6) ss. 416, 
(aneks) (7) 2442/2

(1) Machowski Adam (ks.) (2) Polityka jako sztuka życia moralnego. Teologicz-
no-etyczna interpretacja zasad rządzenia i systemu władzy w świetle traktatu 
„De regno” św. Tomasza z Akwinu (3) ks. dr hab. Mirosław Mróz, prof. UMK 
(4) ks. prof. dr hab. Paweł Góralczyk, prof. dr hab. Marek Szulakiewicz (5) 2009 
(6) ss. 335 (7) 2442/32c

a Praca wydana pod nieco zmienionym tytułem: Jan Paweł II – my wierni – kultura, Wydaw-
nictwo „Bernardinum”, Pelplin 2010.

b Praca wydana drukiem pod tym samym tytułem przez Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 
2008. 

c Praca wydana pod nieco zmienionym tytułem: Teologia polityczna św. Tomasza z Akwinu: 
antropologiczno-etyczna interpretacja traktatu „De regno”, Wydawnictwo UMK, Toruń 2011.

9 Więcej informacji: Zarządzenie nr 75 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie udostępniania i korzystania z zasobu Archiwum UMK, http://
archiwum.umk.pl/zasob/regulamin/Z_Rektora_75_2012.pdf (dostęp: 3.03.2015).
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(1) Michalak Zbigniew (ks.) (2) Kościelne dzieje Turku (3) ks. dr hab. Witold 
Kujawski, prof. UMK (4) ks. prof. dr hab. Michał Marian Grzybowski, ks. dr 
hab. Anastazy Nadolny, prof. UMK (5) 2006 (6) ss. 293, (aneks) (7) 2442/16d

(1) Niesyto Józef (OMI) (2) Zwyczaje, obrzędy oraz wierzenia pogrzebowe w 
plemieniu Betsimisaraka na Madagaskarze (3) ks. dr hab. Jan Perszon, prof. 
UMK (4) prof. dr hab. Jacek Kolbuszewski, ks. prof. dr hab. Czesław Rychlicki 
(5) 2004 (6) ss. 220, (aneks) (7) 2442/10e

(1) Piechota Władysław (ks.) (2) Pobożność bohaterów powieści „Chłopi” Wła-
dysława Stanisława Reymonta. Studium teologiczno-literackie (3) ks. prof. dr 
hab. Ireneusz Werbiński (4) prof. dr hab. Jacek Kolbuszewski, ks. dr hab. Jan 
Perszon, prof. UMK (5) 2006 (6) ss. 346 (7) 2442/20

(1) Pomin Jan (ks.) (2) Millenium Chrztu Polski w Archidiecezji Gnieźnieńskiej 
(3) ks. prof. dr hab. Anastazy Nadolny (4) ks. dr hab. Wojciech Zawadzki, ks. dr 
hab. Witold Kujawski, prof. UMK (5) 2010 (6) ss. 297 (7) 2442/42f

(1) Rychert Michał (2) Teologia Królestwa Bożego według Gerharda Lohfi nka 
(3) ks. dr hab. Jan Perszon, prof. UMK (4) ks. prof. dr hab. Józef Kulisz, ks. prof. 
dr hab. Czesław Rychlicki (5) 2007 (6) ss. 362 (7) 2442/26

(1) Siemiński Cezary (ks.) (2) Duchowość człowieka świeckiego w świetle serii 
„Chrześcijanie” (3) ks. prof. dr hab. Ireneusz Werbiński (4) ks. dr hab. Marian 
Graczyk, ks. prof. dr hab. Stanisław W. Urbański (5) 2003 (6) ss. 321 (7) 2442/4

(1) Sierzchuł Adam (ks.) (2) Błogosławieństwa związane z małżeństwem i ro-
dziną w odnowionej liturgii soboru watykańskiego (3) ks. dr hab. Krzysztof Ko-
necki, prof. UMK, (4) ks. prof. dr hab. Jerzy Stefański, ks. prof. dr hab. Jerzy 
Bagrowicz (5) 2009 (6) ss. 402, (aneks) (7) 2442/30

(1) Sobiech Sławomir (ks.) (2) Urząd dziekana w ustawodawstwie kościelnym 
diecezji włocławskiej w XX wieku (3) ks. dr hab. Janusz Gręźlikowski (4) ks. 
prof. dr hab. Anastazy Nadolny, ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński (5) 2009 
(6) ss. 254 (7) 2442/38

(1) Stachniewicz Piotr (ks.) (2) Rozumienie ofi ary w nauczaniu kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego (3) ks. dr hab. Jan Perszon, prof. UMK (4) ks. prof. dr hab. 
Jerzy Lewandowski, ks. prof. dr hab. Ireneusz Werbiński (5) 2010 (6) ss. 205 (7) 
2442/40

d Praca wydana drukiem pod tym samym tytułem przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Na-
uki, Kalisz-Turek 2007.

e Praca wydana drukiem pod tym samym tytułem przez Wydawnictwo „Głębia Myśli”, Ontario 
2009.

f Praca wydana drukiem pod tym samym tytułem przez Związek Literatów Polskich, Oddział 
Bydgosko-Toruński, Warszawa-Bydgoszcz 2013.
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(1) Sztylc Żaneta (s.) (2) Prowincja toruńska. Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety 
w latach 1946-2006 (3) ks. dr hab. Dariusz Zagórski (4) ks. prof. dr hab. Ana-
stazy Nadolny, ks. prof. dr hab. Jan Walkusz (5) 2010 (6) ss. 266 (7) 2442/36g

(1) Tułodziecki Tomasz (ks.) (2) Jeroboam I – reformator religii Izraela. Stu-
dium egzegetyczno-teologiczne 1 Krl 11,26-14,20 (3) ks. bp. dr hab. Zbigniew 
Kiernikowski, prof. UMK (4) ks. prof. dr hab. Tadeusz Brzegowy, ks. dr hab. 
Waldemar Chrostowski, prof. UMK (5) 2003 (6) ss. 331 (7) 2442/6h

(1) Umerle Janusz (ks.) (2) Duchowość nazaretańska w światle życia i pism Ka-
rola de Foucauld (3) ks. prof. dr hab. Ireneusz Werbiński (4) ks. prof. dr hab. 
Jerzy Misiurek, ks. dr hab. Krzysztof Konecki, prof. UMK (5) 2004 (6) ss. 328, 
(aneks) (7) 2442/8i

(1) Urbaniak Stanisław Erwin (OFM) (2) Organizacja diecezji kijowskiej ob-
rządku łacińskiego od XV do XVIII wieku (3) ks. dr hab. Anastazy Nadolny, prof. 
UMK (4)  ks. dr hab. Andrzej Kopiczko, prof. UWM, ks. dr hab. Witold Kujaw-
ski, prof. UMK (5) 2005 (6) ss. 236 (7) 2442/14

(1) Wencel Tadeusz Kornel (EC) (2) Trynitarno-chrystologiczna perspektywa 
antropologii teologicznej na przykładzie „Theodromatik” Hansa Urs von Bal-
thasara (3) ks. prof. dr hab. Czesław Rychlicki (4) o. prof. dr hab. Zdzisław 
Kijas, ks. dr hab. Jan Perszon, prof. UMK (5) 2004 (6) ss. 227 (7) 2442/12

Witczak Henryk (ks.) (2) Dzieje parafi i św. Bartłomieja w Koninie do roku 1818 
(3) ks. dr hab. Witold Kujawski, prof. UMK (4) ks. prof. dr hab. Józef Man-
dziuk, ks. dr hab. Anastazy Nadolny, prof. UMK (5) 2006 (6) ss. 284, (aneks) 
(7) 2442/18

Słowa kluczowe: archiwum uniwersyteckie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział 
Teologiczny, rozprawa doktorska, katalog

g Praca wydana drukiem pod nieco zmienionym tytułem: Prowincja Toruńska Zgromadzenia 
Sióstr św. Elżbiety w latach 1946-2006, Wydawnictwo UMK, Toruń 2010.

h Praca wydana drukiem pod tym samym tytułem przez Ofi cynę Wydawniczą „Vocatio”, War-
szawa 2004.

i Praca wydana drukiem pod nieco zmienionym tytułem: Nazaret według Karola de Foucauld: 
duchowość nazaretańska w świetle życia i pism Karola de Foucauld, Włocławskie Wydawnictwo 
Diecezjalne, Włocławek 2006.
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THE LIST OF DOCTORAL THESES OF THE FACULTY OF THEOLOGY 
AT NICOLAUS COPERNICUS UNIVERSITY IN TORUŃ

IN THE YEARS 2003-2010

Summary

The article entitled „ The list of doctoral theses of the Faculty of Theology at Nicolaus 
Copernicus University in Toruń in the years 2003-2010” is a summary of doctoral theses 
stored in the University Archive. The list includes the following elements: the name and 
surname of the author, the information on whether the author is a lay person or a cleric 
one, the title of the thesis, the name of the supervisor, the names of the reviewers, the date 
of defence, the number of pages and the archival reference number. Additionally, footno-
tes include the information about the works which were published, presenting their full 
bibliographic description.

Keywords: The Archive of Nicolaus Copernicus University, the university archive, Nico-
laus Copernicus University, the Faculty of Theology, a doctoral thesis, dissertation, 
a list, a catalogue

Translated by Aneta Kiper


