
N O T Y  O   A U T O R A C H

Ks. dr Marek DOBRZENIECKI   – kapłan Archidiecezji Warszawskiej, 

wykładowca PWTW Collegium Joanneum i Wyższego Metropolitalnego Semina-

rium Duchownego w Warszawie, studia specjalistyczne odbył i obronił doktorat 

na Uniwersytecie we Fryburgu (Szwajcaria). Specjalizuje się w �lozo�i Ludwiga 

Wittgensteina, �lozo�i religii oraz �lozo�i umysłu.

Dr Milena KINDZIUK – doktor nauk humanistycznych w zakresie histo-

rii, medioznawca, od 2010 r. adiunkt w Instytucie Edukacji Medialnej i Dzienni-

karstwa UKSW w Warszawie. Autorka m.in. biogra�i kard. Józefa Glempa – Ostat-
ni taki Prymas. Kard. Józef Glemp; Emilii Wojtyłowej – Matka Papieża; Marianny 

Popiełuszko – Matka świętego. Autorka biogra�i i znawca życia i działalności bł. 

ks. Jerzego Popiełuszki (książki te zostały przetłumaczone m.in. na język włoski, 

słoweński, hiszpański): Wizerunek medialny ks. Jerzego Popiełuszki w polskiej 
prasie w latach 1980-1984; Śmierć bł. ks. Jerzego Popiełuszki z perspektywy 30 
lat (red.); oraz: Rodzice Prezydenta. Z prof. Janiną Milewską-Dudą i prof. Janem 
Tadeuszem Dudą rozmawia Milena Kindziuk (wywiad-rzeka). Ta ostatnia książka 

nagrodzona Feniksem Specjalnym 2016. Autorka artykułów naukowych oraz licz-

nych tekstów prasowych. 

Mgr Andrzej KOLAD – nauczyciel religii i historii w Szkole Podstawowej 

nr 98 w Warszawie. Studiował teologię i pedagogikę na Uniwersytecie Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego, zaś historię na Uniwersytecie Warszawskim. Doktorant na 

Wydziale Filozo�i Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie.

Dr Jan M. KOZŁOWSKI – adiunkt w Zakładzie Literatur i Języków Kla-

sycznych w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Na-

uczyciel języka starogreckiego i łaciny. Głównym przedmiotem jego badań jest 

literatura wczesnochrześcijańska, którą traktuje metodologicznie jako integralną 

część kultury grecko-rzymskiej. Publikował m.in w Ephemerides Theologicae Lo-
vanienses, Vetera Christianorum czy Vigiliae Christianae, czasopismach nauko-

wych poświęconych tematyce wczesnego chrześcijaństwa.218



Ks. dr Józef KOŻUCHOWSKI – wykładowca meta�zyki i antropologii �-

lozo�cznej w Wyższym Seminarium Duchownym w Elblągu. Główne kierunki ba-

dań: �lozo�a klasyczna, współczesna �lozo�a niemiecka, meta�zyka, antropologia 

�lozo�czna, bioetyka, etyka, etyka biznesu, myśl Josefa Piepera i Roberta Spaeman-

na. Opublikował osiem książek i ponad siedemdziesiąt artykułów naukowych.

Ks. prof. dr hab. Piotr MAZURKIEWICZ –  profesor zwyczajny w za-

kresie katolickiej nauki społecznej i nauk o polityce, kierownik katedry Teorii 

Polityki i Myśli Politycznej w Instytucie Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefa-

na Wyszyńskiego. Opublikował m.in.: Kościół i demokracja (2001), Europeizacja 

Europy. Tożsamość kulturowa Europy w kontekście procesów integracji (2001), 

Przemoc w polityce (2006), W krainie bezżenności (2014), Europa jako Kinder 

Niespodzianka (2017).

Prof. dr hab. Katarzyna PACHNIAK – arabistka i islamistka, od 2006 r. 

kierownik Katedry Arabistyki i Islamistyki na Wydziale Orientalistycznym UW. 

Specjalizuje się w muzułmańskiej teologii, �lozo�i, herezjogra�i, wydarzeniach 

wczesnego islamu i wybranych wydarzeniach islamu współczesnego. Autorka 

licznych prac z tej dziedziny, tłumaczka z języków zachodnich  książek  z dzie-

dziny islamistyki.

Ks. prof. dr hab. Krzysztof PAWLINA – studia w zakresie teologii pasto-

ralnej podjął na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim  (doktorat 1992, habilitacja 

1997). W latach 1992–1993 pełnił funkcję notariusza Kurii Metropolitalnej war-

szawskiej, a w latach 1993–1996 był kapelanem Józefa kard. Glempa, prymasa 

Polski. W latach 1997–2010 pełnił funkcję rektora Wyższego Metropolitalnego 

Seminarium Duchownego św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Obecnie rektor Pa-

pieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Jest też dyrektorem Specjalizacji 

Teologii Pastoralnej Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.

Ks. prof. dr hab. Jan PRZYBYŁOWSKI – kapłan Diecezji Włocławskiej. 

Studia specjalistyczne w zakresie teologii pastoralnej ukończył na Katolickim Uni-

wersytecie Lubelskim, otrzymując w 1993 r. stopień doktora; habilitację uzyskał 

na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w 2001 r. Od 

2002 r. jest kierownikiem Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych na 

UKSW. W latach 2008–2010 pełnił funkcję prodziekana ds. naukowych na Wy-

dziale Teologicznym UKSW, a w latach 2010–2012 był prorektorem ds. �nanso-

wych i naukowych na UKSW. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych 219



i kilku książek, m.in. Znaczenie nowej ewangelizacji dla duszpasterstwa młodzie-
ży. Studium pastoralne (Lublin 2001); Funkcja wychowawcza w teorii i praktyce 

eklezjalnej. Studium teologicznopastoralne (Warszawa 2010); Jak modli się pol-

ska młodzież? Studium socjologiczne (Warszawa 2013); Rola nowej ewangelizacji 

w Kościele i w świecie. Nowe ubranie bez dziur i łat (Łk 5, 36) (Warszawa 2014). 

Ks. dr hab. Robert SKRZYPCZAK –  kapłan Archidiecezji Warszawskiej, 

adiunkt w Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, wykładowca w In-

stytucie Teologicznym Marcianum w Wenecji. Odbył staż naukowy na Uniwersy-

tecie Ca’Foscari w Wenecji. Konsultant haseł do Enciclopedia della persona pod 

red. Antonio Pavana. Autor kilku książek, m. in., Osoba i misja (2005); Pomiędzy 

Chrystusem a antychrystem (2010); Nie umrzeć za życia (2010); Dotknąć święto-

ści (wraz z Arturo Mari, 2014); Wiara i seks (2015); Piękny człowiek (2015) oraz 

monogra!i: Karol Wojtyła na Soborze Watykańskim II, zawierającej po raz pierw-

szy opublikowane wszystkie wystąpienia soborowe przyszłego polskiego papieża 

(nagroda Totus 2013) oraz Chrześcijanin na rozdrożu. Kryzys w Kościele posobo-

rowym (wyróżnienie Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2012). 

Ks. prof. dr hab.  Józef WARZESZAK – kapłan Archidiecezji Warszawskiej, 

doktorat z teologii dogmatycznej zrobił w PUG w 1980 r., habilitację w PWTW 

w 1992 r., a profesurę w 2006 r. także w PWTW. Wykłada dogmatykę w PWTW.
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