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N O T Y  O   A U T O R A C H
Ks. prof. dr hab. Krzysztof BARDSKI – kapłan Archidiecezji Warszawskiej, 

wykładowca na UKSW i PWTW, doktor nauk biblijnych Papieskiego Instytutu Bib-

lijnego w Rzymie, tłumacz i redaktor Biblii Ekumenicznej i Biblii Edycji św. Pawła, 

autor książek o tematyce biblijnej i patrystycznej oraz kilkudziesięciu artykułów 

naukowych i popularnych. Specjalizuje się w zakresie hermeneutyki i �lologii bibli-

jnej, historii interpretacji Biblii w tradycji chrześcijańskiej i żydowskiej.

dr Stanisław KRÓLAK –  publicysta, dziennikarz,  dr teologii. Studia odbył  

i doktorat z teologii obronił  na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie.  

Autor i redaktor kilkuset artykułów prasowych i telewizyjnych. W swoich zaint-

eresowaniach naukowych koncentruje się wokół zagadnień związanych z urzeczy-

wistnianiem się Kościoła w okresie komunistycznej opresji, zwłaszcza na obszarze 

Białorusi, teologii pastoralnej, etyki i teologii mediów. 

O. prof. dr hab. Józef KULISZ – jezuita. W latach 1989-2000 prodziekan 

i dziekan  w Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Wykładowca teologii 

fundamentalnej i religiologii na PWTW. Jest jednym z niewielu w Polsce znawców 

myśli francuskiego jezuity Teilharda de Chardin. W 1994 r. otrzymał naukowy ty-

tuł profesora teologii w zakresie teologii fundamentalnej. Od 1997 r. pełnił funkcję 

kierownika Katedry Teologii i Historii Dogmatu na Wydziale Teologicznym ATK 

w  Warszawie, a w 1999 r. został kierownikiem Katedry Teorii i Poznania Teolog-

icznego.  Od momentu powołania Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w Warszawie – stały pracownik i  kierownik Sekcji Teologii Fundamentalnej na 

Wydziale Teologicznym. Od 2000 r. prowadzi wykłady z teologii fundamental-

nej na Wydziale Teologicznym Trnavskiej Univerzity na Słowacji. Od 2003 r. jest 

członkiem Komitetu Nauk Teologicznych PAN, a od 2007 r. jego wiceprzewodniczą-

cym.

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

nej podjął na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim  (doktorat 1992, habilitacja 1997). 

W latach 1992-1993 pełnił funkcję notariusza Kurii Metropolitalnej warszawskiej, 

a w latach 1993-1996 był kapelanem Józefa kard. Glempa, prymasa Polski. W latach 

1997-2010 pełnił funkcję rektora Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchow-

nego św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Obecnie rektor Papieskiego Wydziału 
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Teologicznego w Warszawie. Jest też dyrektorem Specjalizacji Teologii Pastoralnej 
Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.

S. dr Jolanta Judyta PUDEŁKO PDDM – członkini Zgromadzenia Sióstr 
Uczennic Boskiego Mistrza, absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie (2006). W latach 2007-2010 studiowała w Studium Bib-
licum Franciscanum w Jerozolimie, gdzie uzyskała licencjat z nauk biblijnych i ar-
cheologii. Autorka książki: Wierny przyjaciel lekarstwem życia (Syr 6,16). Koncep-

cja przyjaźni w Księdze Syracydesa (RSB 28, Warszawa 2007) oraz kilkudziesięciu 
artykułów o charakterze naukowym i popularnym. Wykładowca Papieskiego Wy-
działu Teologicznego w Warszawie. Jest również zaangażowana w duszpasterstwo 
biblijne i popularyzowanie Lectio divina. Członkini zwyczajna Stowarzyszenia 
Biblistów Polskich i przewodnik grup pielgrzymkowych w Ziemi Świętej.

Ks. dr Maciej RACZYŃSKI-ROŻEK  – ksiądz archidiecezji warszawskiej, 
teolog, wykładowca. Uzyskał stopień doktora na Papieskim Uniwersytecie Gre-
goriańskim w Rzymie. Obecnie pracuje na Papieskim Wydziale Teologicznym 
w Warszawie, Sekcja św. Jana Chrzciciela oraz wykłada w Wyższym Metropolital-
nym Seminarium Diecezjalnym w Warszawie.

Ks. dr Janusz STROJNY – wykładowca teologii dogmatycznej w Wyższym 
Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie od 1987 r. oraz na Pa-
pieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie od 1989 r. W latach 1994-1998 pełnił 
funkcję dyrektora studiów zaocznych PWTW, w latach 1998-2007 wicerektora 
WMSD. Był redaktorem naczelnym „Laetare” i współredaktorem dzieł zbiorowych 
kard. Stefana Wyszyńskiego.

O. dr hab. Paweł WARCHOŁ – kapłan w Zakonie Braci Mniejszych Kon-
wentualnych. Wykłada teologię na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warsza-
wie, mariologię w Centrum Studium Mariologicznych „Kolbianum” w Niepokala-
nowie oraz teologię dogmatyczną i teologię duchowości w Wyższym Seminarium 
Duchownym Ojców Franciszkanów w Łodzi Łagiewnikach. Autor wielu rozpraw 
i artykułów. Prowadzi rekolekcje para'alne i zakonne. Autor m.in.  książki:  Krew 

i woda – dar miłości miłosiernej. Studium historyczno-teologiczne przebitego boku 

Chrystusa w literaturze teologicznej i duchowej.
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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.

S. dr Lidia WITKOWSKA – Franciszkanka Służebnica Krzyża z Lasek. 

Studiowała na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie uzyskała doktorat z te-

ologii duchowości. Publikowała artykuły z duchowości, a szczególnie z duchowości 

Dzieła Lasek. Pracowała w Bibliotece Wiedzy Religijnej w Warszawie, a obecnie 

katechetka dzieci i młodzieży niewidomej w Laskach. 

Ks. dr Piotr WIERZBICKI – doktor prawa kanonicznego. W 2004 r. otrzy-

mał święcenia kapłańskie i uzyskał tytuł magistra na PWTW, w latach 2006-2013 

odbywał studia magisterskie i doktoranckie na Wydziale Prawa, Prawa Kanoniczne-

go i Administracji KUL. Od 2008 r. członek zwyczajny Stowarzyszenia Kanonistów 

Polskich, a od 2009 r. kolegium redakcyjnego „Biuletynu Stowarzyszenia Kanon-

istów Polskich”. W latach 2009-2013 prowadził ćwiczenia na KUL. Obecnie jest 

prefektem i wykładowcą WMSD. 

Ks. lic. Jan WOJCIECHOWSKI – kapłan Archidiecezji Warszawskiej. 

W 2010 r. obronił pracę magisterską z teologii dogmatycznej poświęconą historii 

rozumienia terminu osoba w teologii katolickiej, w ujęciu J. Ratzingera. W 2012 r. 

rozpoczął studia specjalistyczne z teologii dogmatycznej na Papieskim Universy-

tecie Gregorianum w Rzymie. W 2014 r. napisał pracę licencjacką The theological 

language of st. Thomas Aquinas i został przyjęty na kurs doktorancki. Zaintere-

sowania: teoria poznania i semantyka w kontekście teologii dogmatycznej i teorii 

duchowości. Obecne przedmioty badań to teoria poznania Bernarda Lonergana 

oraz teologia Grzegorza Palamasa.  


