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Wprowadzenie 

 

Islam jest wyzwaniem dla chrześcijańskiej Europy. Od VII wieku stoi u naszych 

wrót, angażując siły mentalne, militarne, filozoficzne, religijne Europejczyków. Wchodzi w 

dialog z kulturą, której korzenie są mocno osadzone w chrześcijaństwie, językach 

indoeuropejskich, odmiennej estetyce i antropologii. Kultura islamu jest dla Europejczyków 

czasem wroga, czasem egzotyczna, a na pewno inspirująca i prowokująca.  

Wiele lęków i niezrozumienia rodzi się z niewiedzy. Mistyka jest najbardziej 

pokojowym terytorium poznania. Ze swej natury jest ukierunkowana na zjednoczenie z 

Bogiem, zarówno w chrześcijaństwie, jak i w islamie. W zjednoczeniu i obecności Boga 

wszyscy się jednoczą: Jemu chcą służyć, w Jego imię chcą przekształcać świat.  

„Mistyka islamu” jest prowokacyjną serią wykładów, która ma skłonić do refleksji i 

do wypracowania argumentacji do dialogu z najbardziej aktualnym fenomenem europejskiej 

kultury, w której islam z wielką mocą „puka do drzwi” nie tylko w pokojowych dysputach 

filozoficznych, ale także przez rzezie chrześcijan i terrorystyczne zamachy.   

Zajęcia będą prowadzone przez dwóch Braci: ks. dra hab. Dariusza Klejnowskiego-

Różyckiego (dogmatyka) i ks. mgra Piotra Sękowskiego (arabistę, islamologa).  

Kurs, zależnie od edycji, może zawierać wszystkie, bądź niektóre z następujących 

przedmiotów, kończących się zaliczeniem na ocenę: Ogólne pojęcie mistyki, Charakterystyka 

islamu, Święte miejsca i symbole islamu, Filozofia islamu, Koran, Koran i Biblia: studium 

porównawcze ksiąg świętych, Wprowadzenie do języka arabskiego, Sufizm, Derwisze i 

fakirzy, Elementy sztuki islamu. 

Kurs ma na celu nie tylko prezentację wybranych treści, ale także wyrobienie w 

słuchaczach umiejętności poszukiwań naukowych związanych z tematyką islamu (praca 

zaliczeniowa). 
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Siatka kursu doskonalącego «Mistyka islamu» 2018 

 

sobota 12.05.2018 

Nazwa przedmiotu Czas Prowadzący 

Spotkanie organizacyjne 

Omówienie warunków pracy zaliczeniowej 
09:30-10:00 

Ks. dr hab. D. Klejnowski-R. 

dr J. Bochenek 

ks. mgr P. Sękowski 

Ogólne pojęcie mistyki 10.00-10.45 Ks. dr hab. D. Klejnowski-R. 

Ogólne pojęcie mistyki 10.45-11.30 Ks. dr hab. D. Klejnowski-R. 

Charakterystyka islamu 11.30-12.15 Ks. mgr P. Sękowski 

Charakterystyka islamu 12.15-13.00 Ks. mgr P. Sękowski 

 Przerwa  

Wprowadzenia do języka arabskiego 13.30-14.15 Ks. mgr P. Sękowski 

Wprowadzenia do języka arabskiego 14.15-15.30 Ks. mgr P. Sękowski 

Koran 15.30-16.15 Ks. mgr P. Sękowski 

 

sobota 09.06.2018 

Nazwa przedmiotu Czas Prowadzący 

Koran 10.00-10.45 Ks. mgr P. Sękowski 

Koran i Biblia: studium porównawcze ksiąg świętych 10.45-11.30 Ks. mgr P. Sękowski 

Koran i Biblia: studium porównawcze ksiąg świętych 11.30-12.15 Ks. mgr P. Sękowski 

Sufizm 12.15-13.00 Ks. mgr P. Sękowski 

 Przerwa  

Sufizm 13.30-14.15 Ks. mgr P. Sękowski 

Elementy sztuki islamu 14.15-15.30 Ks. mgr P. Sękowski 

Elementy sztuki islamu 15.30-16.15 Ks. mgr P. Sękowski 
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Kierownik: ks. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki (dkr@uni.opole.pl) 

Obsługa administracyjna: dr Jolanta Bochenek (dziekanatwt@uni.opole.pl) 

 

Liczba godzin kursu: 14 

Opłaty: koszt kursu w całości wynosi 250 zł. Pieniądze należy wpłacić do 

10.05.2016 na: Uniwersytet Opolski, Pl. Kopernika 11 a, 45-040 Opole Konto PL 09 1090 

2138 0000 0005 5600 0043. W tytule trzeba wpisać swoje imię i nazwisko, nazwę kursu, za 

który jest opłata, można dodać także skrót wydziału; czyli w tym wypadku np. Jan Kowalski, 

Kurs Mistyka islamu, WT UO.  

Zapisy na kurs: od 01.04.2018  

Kurs rozpoczyna się i kończy: 12.05.2018 i kończy 09.06.2018 

Minimalna liczba osób potrzebnych do uruchomienia kursu: 17. 

Uczestnicy kursu otrzymują świadectwo uniwersyteckie ukończenia niniejszego 

kursu po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy zaliczeniowej. 
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Wymagane dokumenty: 

1) Formularz zgłoszeniowy kandydata na kurs 

2) CV 

3) Ksero dowodu osobistego 

4) Potwierdzenie wpłaty za kurs 

Dokumenty te należy dostarczyć osobiście do Dziekanatu WT UO lub przesłać 

kompletne pocztą na adres Dziekanatu. W wyjątkowych wypadkach dokumenty te należy 

przynieść na pierwsze zajęcia, uzgodniwszy to z Panią dr Jolantą Bochenek. Wszystkie 

informacje można uzyskać w: 

Dziekanat Wydziału Teologicznego UO 

ul. Drzymały la, 45-342 Opole; 

tel. 077/44 23 767, 

fax 077/45 49 384; 

e-mail: dziekanatwt@uni.opole.pl 
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Sprawdź i poleć znajomym inne kursy na WT UO: 

http://wt.uni.opole.pl/oferta-kursow-doskonalacych-na-wydziale-teologicznym/ 

 

Teologia ikony z elementami ikonopisarstwa 

Podstawy dogmatyki katolickiej 

Mistyka 

Mistyka islamu 

Chrześcijaństwo chińskie. Szanse i zagrożenia 

Żydowskie święta dla chrześcijan 

Patriarchowie i mistrzowie zen 

Kurs Wiedzy Biblijnej. Interpretacje trudnych fragmentów Biblii 

Coaching dla dyrygentów zespołów śpiewaczych 

Komunikacja treści teologicznych 

 

 

 


