
PIĘĆDZIESIĘCIOLECIE STUDIÓW WARMIŃSKICH

Studia Warmińskie, czasopismo naukowe Wydziału Teologii wydawane przez 
Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, świętowało ju-
bileusz z okazji wydania 50 numeru (za 2013 r.), który ukazał się w lutym 2014 r.

Czasopismo zaistniało w 1964 r. jako rocznik naukowy Wyższego Seminarium 
Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie. Od początku sta-
nowiło ważne medium, w którym efekty swoich badań naukowych przedstawiali 
autorzy związani głównie z warmińskim ośrodkiem teologicznym. Od 2011 roku 
„Studia Warmińskie” są czasopismem naukowym Wydziału Teologii UWM. Wyniki 
swoich badań mogą w nim publikować osoby prowadzące badania naukowe zarów-
no na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie, jak i z innych ośrodków naukowych.

Obecna struktura czasopisma jest następująca: każdy tom zawiera 5 działów 
tematycznych: filozofia, teologia, nauki o rodzinie, prawo, historia. Ponadto w każ-
dym tomie zamieszczane są recenzje książek naukowych oraz sprawozdania z kon-
ferencji i sympozjów organizowanych przez różne ośrodki naukowe.

W numerze jubileuszowym (nr 50) w dziale „Filozofia” znajdują się cztery ar-
tykuły. Autorami dwóch z nich są pracownicy dydaktyczno-naukowi Wydziału Teo-
logii w Olsztynie: ks. dr Karol Jasiński: Fenomen religii w myśli Martina Bubera 
i ks. dr Zdzisław Kieliszek: Aktualność historiozofii. Autorami dwóch kolejnych 
są doktoranci z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego: ks. mgr Marcin Ferdynus: 
Czy biomedyczne doskonalenie ludzkiej natury jest zabawą w Boga? i ks. mgr Woj-
ciech Kotowicz: Teistyczna interpretacja wybranych aspektów kosmologii. Józefa 
Turka ujęcie relacji nauka – wiara.

W dziale „Teologia” zamieszczono trzy artykuły pracowników dydaktyczno- 
-naukowych z Wydziału Teologii: – ks. dra Adama Bielinowicza: Katecheza para-
fialna w archidiecezji warmińskiej (stan – październik 2012) i wyzwania na przy-
szłość; dr Aleksandry Nalewaj: Spór o szabat w świetle Janowej perykopy o uzdro-
wieniu chromego przy sadzawce Betesda (5,1–18) i ks. dra hab. Sławomira Ropiaka: 
Nowa ewangelizacja w doświadczeniu Wspólnoty Dobrego Pasterza w Olsztynie.

W dziale „Nauki o rodzinie”, podobnie jak w dziale filozofii, autorami 
dwóch artykułów są pracownice dydaktyczno-naukowe Wydziału Teologii UWM: 
dr hab. A. Zellma, prof. UWM: Wychowanie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych 
do życia w rodzinie – perspektywa katechetyczna i doktorantka mgr Katarzyna Tra-
cewicz: Uwarunkowania przestępstw seksualnych. Autorami dwóch kolejnych arty-
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kułów zamieszczonych w tym dziale są dr Joanna Domańska z Instytutu Pedagogiki 
Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum: Organizacja procesu opiekuń-
czo-wychowawczego w domach dziecka w latach 1945–1989 na Warmii i Mazurach 
oraz ks. dr hab. Janusz Szulist z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: Spo-
łeczny aspekt płci w perspektywy nauczania społecznego Kościoła.

W dziale „Prawo” trzy artykuły przygotowali pracownicy naukowi spoza 
Wydziału Teologicznego UWM: dr Andrea Colorio z uniwersytetu w Mediolanie: 
Diritto cinese e cultura giuridica europea: «nuove» prospettive per il diritto del 
business? (Prawo chińskie a europejska kultura prawna: «nowe» perspektywy dla 
prawa biznesu?) – tekst w języku włoskim; dr Kamil Frąckowiak i mgr Hanna 
Frąckowiak z Katedry Prawa Karnego i Katedry Postępowania Cywilnego UWM 
w Olsztynie: Społeczno-prawna sytuacja muzułmanki w ujęciu islamu w wybranych 
aspektach oraz ks. dr hab. Ryszard Selejdak, zatrudniony w Departamencie Semina-
riów Kongregacji ds. Duchowieństwa w Watykanie.

Dział „Historia” jest w tym numerze najobszerniej reprezentowany. Wyni-
ki swoich badań w tym obszarze przedstawiło sześć osób. Trzy artykuły to efekt 
prowadzonych badań pracowników dydaktyczno-naukowych z Wydziału Teologii: 
ks. dra Marka Jodkowskiego: Geneza i powstanie katolickiej placówki duszpaster-
skiej w Suszu; dr Marii Piechockiej-Kłos: Chrześcijanie i poganie. Rozkład sił w se-
nacie rzymskim pod koniec IV wieku i dr hab. Barbary Rozen, prof. UWM: Parafia 
– nie(zwykłe) miejsce wzrastania w wierze i braterstwie. 20 lat istnienia Parafii 
Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Olsztynie. Efekty swoich badań zapre-
zentowali także dr Olga Cyrek z Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego: Chronobiologia odżywiania i jej wpływ na zdrowie fizyczne 
i psychiczne oraz życie duchowe wczesnośredniowiecznych cenobitów na podstawie 
Reguły Benedykta z Nursji; dr Anna Maria Lepacka z Wydziału Nauk Historycz-
nych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: Początki Kolegium Polskiego 
w Rzymie oraz doktorant mgr Piotr Owsiński z Instytutu Filologii Germańskiej Uni-
wersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, który wyniki swoich badań opublikował 
w języku niemieckim: Die Spuren des Pruzzischen in ausgewählten deutschen Namen 
der polnischen Flüsse und Ortschaften von Ermland – Masuren (Ślady języka prus-
kiego w wybranych niemieckich nazwach polskich rzek oraz miejscowości Warmii 
i Mazur).

W ostatniej części rocznika zamieszczone są sprawozdania osób uczestniczą-
cych w różnych naukowych wydarzeniach. Jest to bardzo istotny dział dokumen-
tujący aktywność naukową wielu osób i instytucji. W jubileuszowym numerze są 
cztery sprawozdania: pierwsze z sympozjum, które odbyło się w uniwersytecie 
w Mediolanie, poświęconego pamięci profesora Aldo Cenderelli. Tekst w języku 
włoskim został przygotowany przez Mariagrazię Rizzi z zespołu redakcyjnego Stu-
diów Warmińskich. Drugie sprawozdanie przygotował dr Karol Jasiński, dotyczy 
XIII Dni Interdyscyplinarnych, które odbyły się na Wydziale Teologii UWM w li-
stopadzie 2012 r. Kolejne sprawozdanie – z seminarium naukowego poświęconego 
życiu i działalności Marcina Kromera, wybitnego biskupa warmińskiego – przy-
gotował bp dr Jacek Jezierski. Seminarium odbyło się w Lidzbarku Warmińskim 
i w Olsztynie we wrześniu 2012 r. Czwarte sprawozdanie – z V konferencji nauko-
wej z serii Aktualne problemy wymiaru sprawiedliwości, która odbyła się w KUL 
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w grudniu 2012 r., przygotowała dr Anna Korzeniewska-Lasota z Wydziału Prawa 
i Administracji UWM w Olsztynie.

W roczniku zamieszczone zostały także cztery recenzje książek naukowych. 
Pierwsza przygotowana przez ks. Marcina Ferdynusa dotyczy publikacji angielsko-
języcznej pod tytułem Enhancing Human Capacities (Doskonalenie ludzkich zdol-
ności), którą zredagowali J. Savulescu, R. ter Meulen, G. Kahane, Wiley-Blackwell, 
wydanej w Oxfordzie w 2011 roku. Ks. Lucjan Świto zrecenzował publikację La 
prevenzione della nullità del matriomonio nella preparazione e nell’ammissione 
alle nozze con una considerazione del contributo dei tribunali eccelsastici ks. To-
masza Pocałujko, wydaną po włosku w Rzymie w 2011 r. Obie recenzje zostały 
przygotowane w języku polskim. Jest także recenzja monografii naukowej dr Marii 
Piechockiej-Kłos z Wydziału Teologii UWM: Prawodawstwo cesarskie i kościelne 
wobec kultu pogańskiego w IV – VI wieku, wydana przez Studio Poligrafii Kompute-
rowej „SQL” s.c. w Olsztynie w 2010 r., przygotowana przez Adama Świętonia oraz 
recenzja książki dr Sławomira Hypsia z KUL: Ochrona rodziny w polskim prawie 
karnym, wydanej przez Wydawnictwo KUL w Lublinie w 2012 r. zrecenzowana 
przez Małgorzatę Tomkiewicz.

Studia Warmińskie mają swoją stronę internetową: www.studiawarminskie.
uwm.edu.pl, gdzie są zamieszczone podstawowe informacje o czasopiśmie. Tamże 
pełne teksty artykułów, sprawozdań i recenzji od roku 2000, czyli od 37 numeru, 
w wersji PDF i dostępne bezpłatnie. Natomiast od pierwszego numeru (wydanego 
w roku 1964) do roku 2000 zamieszczony został spis treści każdego tomu, łącznie 
36 tomów.

Na powstanie każdego numeru czasopisma pracuje zespół redakcyjny: Rada Na-
ukowa, autorzy, recenzenci, redakcja, Wydawnictwo UWM.

Rada Naukowa jest to gremium naukowców z zakresu dyscyplin mieszczących 
się w obszarach merytorycznych czasopisma. Są to osoby z krajowych i zagranicz-
nych środowisk naukowych. Zespół ten pełni funkcję doradczą zwłaszcza przy wy-
znaczaniu linii programowej rocznika i czuwa nad utrzymaniem odpowiedniego 
poziomu naukowego zamieszczanych w czasopiśmie artykułów.

Autorami artykułów są w dużej części pracownicy dydaktyczno-naukowi Wy-
działu Teologii UWM, ale efekty swoich badań naukowych w obszarach wymienio-
nych wcześniej (filozofia, teologia, nauki o rodzinie, prawo, historia) mogą zamiesz-
czać osoby z innych ośrodków naukowych, także z zagranicy. Teksty przyjmowane 
są w języku polskim lub w jednym z języków kongresowych (angielski, niemiecki, 
francuski, hiszpański, rosyjski, włoski). Wszystkie artykuły w czasopiśmie przy-
gotowane w języku polskim mają streszczenia dwujęzyczne: niemieckie i angiel-
skie. Artykuły obcojęzyczne mają streszczenia w języku polskim, angielskim i nie- 
mieckim.

Do oceny każdego artykułu powoływani są dwaj niezależni recenzenci spoza 
UWM w Olsztynie i spoza jednostki, do której jest afiliowany autor publikacji. Na-
zwiska recenzentów nie są znane autorowi i recenzent także nie zna tożsamości 
autora recenzowanego artykułu. Recenzje są przekazane autorowi, który powinien 
ustosunkować się do uwag recenzenta. W każdym numerze czasopisma jest za-
mieszczona lista recenzentów współpracujących z redakcją czasopisma.
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W skład redakcji wchodzi sześć osób. Ich zadaniem jest zorganizowanie ca-
łego procesu przygotowania materiałów do publikacji. Redaktorem naczelnym jest 
ks. dr Zdzisław Kieliszek. Zespół redakcyjny współtworzą: ks. dr Karol Jasiński, 
dr Aleksandra Nalewaj, dr Maria Piechocka-Kłos, dr hab. Barbara Rozen i dr Maria-
grazia Rizzi z Włoch. Redaktorzy tematyczni pomagają w zachowaniu merytorycz-
nej poprawności w poszczególnych działach i kwalifikowaniu publikacji na etapie 
wyznaczania recenzentów. Redaktorzy językowi zajmują się redakcją językową ar-
tykułów i streszczeń przygotowanych w danym języku.

Ostatnim, finalnym ogniwem w procesie powstawania poszczególnych nume-
rów Studiów Warmińskich jest Wydawnictwo UWM w Olsztynie. Do wydawnic-
twa dostarczane są artykuły, które uzyskały pozytywną recenzję dwóch niezależ-
nych recenzentów spoza UWM w Olsztynie i poddane zostały wstępnej redakcji. 
W wydawnictwie rozpoczyna się proces wydawniczy, który nadzoruje mgr Maria 
Fafińska. Każdy tekst podlega tu szczegółowej redakcji wydawniczej, po czym na-
stępuje drukowanie i dystrybucja. Nakład czasopisma wynosi 175 egzemplarzy.

Studia Warmińskie są indeksowane w dwóch międzynarodowych bazach czaso-
pism naukowych: Index Copernicus Journal Master List oraz The Central European 
Journal of socual Sciences and Humanities (CEJSH).

Czasopismo każdego roku jest poddawane ministerialnej ocenie parametrycz-
nej. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołuje zespół specjalistyczny do 
oceny czasopism naukowych i przyznaje liczbę punktów w przedziale od 1 do 10. 
Studia Warmińskie ostatnio otrzymały 5 punktów – o jeden punkt więcej niż rok 
wcześniej. Do ustalenia liczby punktów służy 12 szczegółowych parametrów. Suma 
punktów za poszczególne parametry stanowi o uzyskanej punktacji.

Redakcja dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego czasopi-
sma i przygotowania poszczególnych numerów, którzy nie szczędzili wysiłku, aby 
ono trwało i utrzymało się na odpowiednim poziomie naukowym oraz zaprasza do 
współpracy w przygotowaniu kolejnych numerów periodyku.

Barbara Rozen


