
RADA SAMORZĄDU STUDENTÓW WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO 

zaprasza na ogólnopolska konferencję naukową 

IIIIII  DDzziieeńń  SSttuuddeennttaa  TTeeoollooggiiii  

FFIIDDEESS  QQUUAAEERREENNSS  IINNTTEELLLLEECCTTUUMM  

która odbędzie się w dniach 21 – 22 maja 2013 roku w siedzibie Wydziału Teologicznego UAM,  
Poznań, ul. Wieżowa 2/4, Aula A i A2, bud. A 

 

WWttoorr eekk,,  2211  mmaajj aa  22001133  rr ..    

 
Godz. 14:00 – aula A  

Otwarcie konferencji                                                                                                                         kkss..  pprr ooff ..  ddrr   hhaabb..  JJaann  SSzzppeett  
Dziekan Wydziału Teologicznego  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 
 

Godz. 14:15 
WWii aarr aa  ppoosszzuukkuujj ąąccaa  wwyyrr aażżeennii aa  

panel studencki I – aula A 
 
 

Homo religiosus. Człowiek – istota religijna w ujęciu Antoniego Jozafata Nowaka OFM Tomasz Galon (UAM Poznań) 

Stanisław Lem i wiara religijna. Futurologiczne wizje religii w twórczości autora – 
prymitywna satyra, czy głęboka refleksja? Maciej Witała (UAM Poznań) 

Imiona w twórczości J.R.R. Tolkiena – od filologii do teologii Piotr Alexandrowicz (UAM Poznań) 

Wiara to przemieniony zdrowy rozsądek – droga nawrócenia G.K.Chestertona Krystian Sobański (UAM Poznań) 

„W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem” (2Tm 4,7) –  
o wpływie sportu na życie i wiarę powołanego kl. Marcin Szuster (UAM Poznań) 

Teatralizacja przestrzeni liturgicznej na przykładzie staropolskich dramatyzacji 
Wielkiego Tygodnia 

Łukasz Rzepka (UPJPII Kraków) 

 

Godz. 14:15 
WWii aarr aa  ppoosszzuukkuujj ąąccaa  źź rr óóddeełł   

panel studencki II – aula A2 

 

Maryja – wiara i świadomość kl. Łukasz Łukasik (UAM Poznań) 

Smok, Bestia, Fałszywy Prorok, Gog i Magog jako antagoniści Boga w Apokalipsie. 
Krótka charakterystyka i „odkodowanie” wymienionych postaci w kluczu jedności 
wiary całego Kościoła Karolina Olszewska (UMK Toruń) 

O źródłach nieznajomości źródła. Refleksja nad stanem wiedzy o Biblii w Polsce  
po niemal 50 latach od konstytucji „Dei Verbum” Michał Klukowski (UO Opole) 

Czy wiarę można przeżywać wyłącznie prywatnie? – studium biblijno – społeczne 
postaw dotyczących wiary ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Europie kl. Kamil Mły ński (UWM Olsztyn) 

Rola teologa świeckiego po Soborze Watykańskim II na podstawie Instrukcji o 
powołaniu teologa w Kościele „Donum  veritatis” Josepha Ratzingera 

Michał Lewandowski (IT Bielsko – Biała) 

„Chcę Kościoła ubogich, dla ubogich” czyli o św. Ambrożym i jego nauczaniu 
społecznym w nawiązaniu do wypowiedzi papieża Franciszka kl. Paweł Nowacki (UAM Poznań)  

 


