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Najvýznamnejšie práce a ohlasy: 

1. Vysokoškolská učebnica vydaná v domácich vydavateľstvách: 

ACB01 Włosiński, Marian 100%: Pedagogiczna i etyczna odpowiedzialność = 

Pedagogická a etická zodpovednosť. - Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-

Ekonomiczna, 2008. - 174 s.; Lit. 351 zázn.; ISBN 978-83-88500-97-8 

Ohlasy (28): 

 [o6] 2008 Kutta, Janusz: Zeszyty Naukowe WSHE-Nauki pedagogiczne, roč. 25, č. 7, 

2008, s.151-155 

 

Dvojjazyčná publikácia v poľštine a slovenčine pojednáva o niektorých vybraných aspektoch, 

aktuálnych v súčasnosti. Hodnota a zodpovednosť – ako základ výchovy, sú základom pre 

zovšeobecnenie výchovných noriem a vzorcov, pripravujú ľudí k samostatnému, zodpovednému 

plneniu úloh v spoločnosti, v osobnom, rodinnom, profesnom i občianskom živote. Etický a 

pedagogický rozmer hodnôt a zodpovednosti ponúka orientáciu, ukazuje smer, ktorý umožňuje 

ľuďom nachádzať zmysel a čo je s tým spojené, radosť zo života a tvorivej činnosti. 

Publikácia má zaevidovaných 28 ohlasov, najvýznamnejšia citácia je u J. Kuttu vo vysokoškolskej 

publikácii. 

 

2. Vysokoškolská učebnica vydaná v domácich vydavateľstvách: 

ACB03 Włosiński, Marian 100%: Znamiona etyki wychowawczej. - Włoclawek : Wyższa 

Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, 2009. - 202 s.; Lit. 202 zázn.; ISBN 

978-83-61609-01-8 

Ohlasy (21): 

[o5] 2009 Degórski, Bazyli: Angelicum, Roč. 86, č. 3, 2009, s 737-739 

 

Publikácia poukazuje na základy vedy v oblasti etiky výchovy a vzdelávania, ako aj na problémy 

akademického prostredia. Vysokoškolská učebnica je zložená z kapitol venovaných najdôležitejším 

prvkom tvoriacim základy etiky. Svedomie určuje hodnotu ľudských činov, nestanovuje normy, ale ich 

reflektuje. Tvorba svedomia je proces, ktorý sa odohráva v čase, v každom človeku a celom ľudstve. 

Najdôležitejší význam pre život lásky má zmierenie. Skutočná láska buduje, zjednocuje, zbližuje, učiac 

úcte k druhému človeku, rešpektujúc jeho inakosť. „Múdrosť“ je Boží dar človeku. Spočíva v kontakte 

s Bohom a plnení jeho vôle. Učí správnemu prístupu k životu a konaniu a identifikuje sa s vierou. 

Blízky vzťah s Bohom prináša „pokoj“ a pokoj s Bohom plodí pokoj medzi ľuďmi. Kniha poukazuje na 

pokoj v biblickom a morálno-etickom rozmere, zdôrazňuje, že Boh je žriedlo pokoja. Negatívne javy 

ohrozujúce výchovu, ktoré opisuje publikácia, sú: agresia, narkománia, sekty, vrátane nebezpečného 

satanizmu. Publikácia približuje aj postoje napomáhajúce výchovu–patriotizmus a  kvalitné 

katecheticko- pedagogické média. 

Publikácia má zaevidovaných 21 ohlasov, z ktorého je najvýznamnejšia recenzia B. Degórskeho, 

publikovaná v známom vedeckom časopise Pápežskej univerzity Angelicum v Ríme.  

 

3. Vedecká monografia vydaná v domácich vydavateľstvách: 

AAB03 Włosiński, Marian : Jasnogórskiego apelu promieniowanie. - Włocławek : 

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, 2010. - 166 s.; Lit. 118 zázn.; 

ISBN 978-83-61609-07-0  

Ohlasy (6): 

[o5] 2010 Degórski, Bazyli: Angelicum, roč. 87, č. 3, 2010, s.771-772 

 

Publikácia je pokusom o nájdenie pravdy o človeku zajtrajška, jeho hodnôt, túžob, a predovšetkým 

o jeho mieste v globálnom svete, najmä o vplyve rôznych prúdov súčasného myslenia a stave 
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náboženského poznania a viery v spojitosti s televíznou a rozhlasovou komunikáciou s národnou 

svätyňou na Jasnej Hore. Apel z Jasnej Hory ako každodenná, systematická modlitba sa začal v roku 

1953, stal sa národnou modlitebou Poliakov a plní dôležitú úlohu v živote Cirkvi a národa. Kniha 

ukazuje slávenie modlitby Apelu a jeho históriu, ako aj teologické a pedagogické súčasti Apelu. Do 

monografie boli zahrnuté texty prednášané v kaplnke Zázračného obrazu, obsahujúce starosť 

o výchovu aktuálnych pokolení. Pri úvahách Apelu zaznievajú napomenutia pre rodičov, že to oni sú 

prvými učiteľmi viery svojich detí, ich prví vychovávatelia a tiež prví svedkovia viery. Každodenný 

Jasnohorský Apel vysielaný rozhlasom a televíziou, je dôležitý prostriedok evanjelizácie. 

Publikácia má zaevidovaných zatiaľ 6 ohlasov, z ktorého je najvýznamnejšia recenzia B. Degórskeho, 

publikovaná v známom vedeckom časopise Pápežskej univerzity Angelicum v Ríme. 

 

4. Vysokoškolská učebnica vydaná v domácich vydavateľstvách: 

ACB04 Włosiński, Marian 100%: Pedagogiczna i katechetyczna formacja człowieka = 

Pedagogická a katechetická formácia človeka = La formazione pedagogica e 

catechetica delľessere umano. - Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-

Ekonomiczna we Włocławku, 2010. - 153 s.; Lit. 132 zázn.; ISBN 978-83-61609-06-3 

Ohlasy (8): 

[o5] 2011 Luciana, Maria Mirri: Angelicum, roč. 88, č. 1, 2011, s. 324-326 

 

Publikácia je pokusom o nájdenie pravdy o človeku zajtrajška, jeho hodnôt, túžob, a predovšetkým o 

jeho mieste v globálnom svete, najmä o vplyve rôznych trendov myslenia na stav súčasného 

pedagogického a katechetického vedomia. Vďaka premenám, ku ktorým došlo v Poľsku, katechéza sa 

vrátila do škôl a našla svoje miesto vo vzdelávacom systéme. Dielo pripomína učenie Jána Pavla II., 

ponúka jeho pohľad na toto dôležité formačné pole. Veľmi silno boli zdôraznené dôležité a zásadné 

pravdy pre rozvoj katechetickej a pedagogickej vedy v oblasti Biblie a literatúry. Publikácia poukazuje 

na etický rozmer rovnosti medzi katechetickou a pedagogickou informáciou a formáciou v rozmere 

kognitívnom, výchovnom i v rozmere vovedenia do tajomstva, a zároveň poukazuje na ich dôležitosť 

a význam a tiež na hodnotu katecheticko-pedagogickej služby. 

Publikácia má zaevidovaných zatiaľ 8 ohlasov, z ktorého je najvýznamnejšia recenzia L. M. Mirri, 

publikovaná v známom vedeckom časopise Pápežskej univerzity Angelicum v Ríme. 

 

5. Vedecké práce vydane v domácich nekarentovaných časopisoch: 

ADF05 Włosiński, Marian : Etyczne wartości Biblii źródłem przepowiadania; Lit. 15 

zázn.; In: Zeszyty Formacji Katechetów. - Roč. 8 , č. 1 (2008), s. 26-32 

Ohlasy (10): 

 [o3] 2008 Trstenský, František: Izraelský monoteizmus v kontexte dejín starovekého 

Blízkeho Východu. Prešov : Prešovská univerzita, 2008, S. 104 

  

Pravda je oveľa viac než len človekom, ako nositeľom informácií, vypovedaná skutočnosť. Zdrojom 

pravdy je Boh sám. Biblia uvádza hlavné faktory mravného konania, akými sú: sloboda človeka, 

predmet a úmysel konania, záľuba, svedomie, cnosti, zlyhanie, spoločenský charakter človeka, vzťah 

medzi zákonom a milosťou. Náboženstvo nie je obyčajnou etikou zákona, presahuje rámec etiky 

cností, ide skôr o dialogickú etiku, pretože mravné konanie zušľachťuje človeka prostredníctvom 

spojenia s Bohom. Náboženstvo nie je viac iba osobná, sebestačná a autonómna, čisto ľudská činnosť, 

ale skôr je odpoveďou na dar lásky a začlenenie do dynamiky života samotného Boha, pretože len On 

robí človeka slobodným a vedie ku skutočnej veľkosti. 

Práca má zaevidovaných 10 ohlasov, z ktorých najvýznamnejším ohlasom je zahraničná citácia F. 

Trstenského vo vedeckom článku s biblickou tematikou na Prešovskej univerzite. 

 


