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Sylwetka naukowa promotora
Imię i nazwisko, stopień, tytuł 
naukowy

Henryk Witczyk, prof. dr hab. 

Dyscyplina naukowa
(zgodnie z wykazem dyscyplin, w 
których kształci Szkoła Doktorska KUL)

Nauki teologiczne

Profil naukowy: adres osobistej 
strony www, profilu 
ResearchGate lub profilu 
Academia.edu
Zainteresowania naukowe
(obszary, w których promotor prowadzi 
aktualnie badania naukowe)

- teologia biblijna Nowego Testamentu, a zwłaszcza 
Ewangelie synoptyczne, Ewangelia wg św. Jana; 
- badania intertekstualne (wpływ Księgi Psalmów i Pieśni
nad pieśniami, a także literatury sapiencjalnej) na 
teologię ksiąg NT-u); 
- analiza narracyjna (analiza wątki i postaci, strategii 
narratora); 
- badania tekstów Pisma św. metodą Wirkunsgeschichte; 
- analiza trudnych tekstów (np. o stosowaniu przemocy) 
według reguł analizy pragmatycznej i zasad komunikacji 
między autorem i czytelnikiem.

Trzy najważniejsze publikacje z 
ostatnich czterech lat 
kalendarzowych (2016-2019)

1. Wieczerza Pańska – „pamiątka” Chrystusowej męki, 
śmierci i zmartwychwstania jako ekspiacyjnej Ofiary „za
wielu” i Ofiary Nowego Przymierza (1 Kor 11,23-27; Łk
22,19-20), The Biblical Annals  8/4 (2018), 545-565. 
2. Wielowymiarowa re-kreacja postaci literackich, 
Biblica et Patristica Thorunensia 11/2 (2018), 177-195.
3. Wizja miłości mężczyzny i kobiety w Pieśni nad 
pieśniami. Implikacje psychologiczno-pedagogiczne, 
Roczniki Pedagogiczne, Tom 11(47), numer 3 – 2019 
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rped.2019.11.3-3

Najważniejsze granty, w tym:
Kierownik grantu (max 3) Kierownictwo grantu NCN pt. Nowy Słownik Teologii 

Biblijnej (2017)
Wykonawca grantu (max 3)

Liczba dotychczas 
wypromowanych doktorów

16

Liczba aktualnie otwartych 
przewodów doktorskich

2

Liczba aktualnych doktorantów 
przed otwarciem przewodu

0

tel.: + 48 81 4454138,   e-mail: phd@kul.pl
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Liczba aktualnych doktorantów w
Szkole Doktorskiej KUL

0

Oferta i oczekiwania wobec kandydatów
Potencjalna tematyka doktoratów,
które promotor chciałby 
prowadzić
(kilka tematów)

Wpływ filozoficznej myśli greckiej na język i teologię 
Ewangelii wg św. Jana;
Nowość kultu zarysowanego w Ewangelii wg św. Jana w 
relacji do kultu Drugiej Świątyni;
Księga Psalmów i Pieśń nad pieśniami jako źródła 
toposów dla czwartego ewangelisty. Ich wpływ na 
chrystologię i eklezjołogię Janową.
Czwarta Ewangelia a współczesny dialog z judaizmem i 
innymi religiami.
Antropologia Ewangelii synoptycznych, Ewangelii wg 
św. Jana i Listów św. Pawła. Jej oryginalne źródło (?), 
rozwój i aktualne przesłanie. 

Liczba doktorantów, których
promotor mógłby przyjąć 

1

Oczekiwania wobec kandydatów 
(np. zainteresowania naukowe, 
dotychczasowe 
osiągnięcia,kompetencjenaukowe,
społeczne, językowe) 

Licencjat z teologii biblijnej uzyskany w Sekcji Nauk 
Biblijnych – ze średnią oceną na poziomie 4.5 – 5.0.
Bardzo dobra znajomość biblijnego języka hebrajskiego i
greckiego.
Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (czynna i 
bierna) oraz bierna znajomość 2 języków wymienionych 
w nawiasie (hiszpański, niemiecki, francuski, włoski).
Bardzo dobre rozeznanie w metodzie historyczno-
krytycznej, narratywnej i retorycznej.
Zainteresowania socjologią i historią religii starożytnych,
w tym religii Greków, Rzymian, a nade wszystko 
starożytnego judaizmu i chrześcijaństwa.
Zainteresowania antropologią kulturową i psychologią 

Warunki lokalowe oferowane dla 
indywidualnej pracy doktoranta 
(np. laboratorium, wspólny 
pokój)

Samodzielny lokal (ok. 30 m kwadratowych) 1200 m od 
KUL-u, w którym jest: bogata biblioteka biblijna, szybki 
Internet, podręczna kuchnia, łazienka).

Ewentualne środki finansowe na 
badania naukowe doktorantów 
(np. grant)

Grant do opracowania na bazie tematu badań doktoranta.
Zlecone przez promotora (na jego koszt) wyjazdy 
studyjne do najlepszych, badawczych ośrodków studiów 
biblijnych (Rzym; Jerozolima; USA).

Forma kontaktu (np. e-mail, 
godziny i miejsce konsultacji – nr
pokoju)

henwit@kul.pl
Konsultacje – środy, 13.30-14.10 i 15.40-16.30 lub inne 
godziny wg potrzeby i po umówieniu się na konsultacje 
przez telefon (502 362 005)
Pokój C-827; a także pokój C-803 (gdy do analizy 

tel.: + 48 81 4454138,   e-mail: phd@kul.pl
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potrzebny rzutnik i tekst wyświetlony na ekranie – w celu
konsultacji ze specjalistami z innych dziedzin biblistyki i 
kultury starożytnej).
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