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ks. prof. UKSW dr hab. Jarosław BABIŃSKI – kapłan Diecezji Pelplińskiej. 
Po ukończeniu WSD w Pelplinie i rocznej pracy jako wikariusz podjął studia z filo-
zofii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie (2000-2004), któ-
re ukończył doktoratem z nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Jednocześnie 
(2002-2006) studiował teologię na WT UKSW w Warszawie, uwieńczone tytułem 
doktora nauk teologicznych w zakresie teologii dogmatycznej. Habilitację uzyskał   
w  2014 r. Zatrudniony na WT UKSW w latach 2007-2015 jako adiunkt, a obec-
nie jako profesor UKSW przy Katedrze Historii Dogmatów. Od 2004 r. jest tak-
że wykładowcą w WSD w Pelplinie. Zajmuje się m. in: antropologią filozoficzną 
i teologiczną, ekoteologia, historią teologii współczesnej. Jest również badaczem 
i popularyzatorem myśli pelplińskiego uczonego – ks. Franciszka Sawickiego.

Ks. prof. UKSW dr hab. Krzysztof BARDSKI – kapłan Archidiecezji War-
szawskiej, wykładowca na UKSW i PWTW, doktor nauk biblijnych Papieskiego In-
stytutu Biblijnego 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 fi-
lologii biblijnej, historii interpretacji Biblii w tradycji chrześcijańskiej i żydowskiej.

Ks. mgr Giacomo CALORE – kapłan Archidiecezji Warszawskiej, absol-
went Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego „Redemptoris Mater”. W 2018 r. 
uzyskał tytuł magistra teologii w Papieskim Wydziale Teologicznym w Warsza-
wie. Pełni posługę duszpasterską jako wikariusz w parafii św. Franciszka z Asyżu 
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 Journal for the Study of Ju-

daism,  Ephemerides Theologicae Lovanienses, Vetera Christianorum, Vigiliae 178



Christianae i innych czasopismach naukowych poświęconych tematyce wczesne-
go chrześcijaństwa.

Ks. dr hab. Józef KOŻUCHOWSKI – wykładowca metafizyki i antropo-
logii filozoficznej w Wyższym Seminarium Duchownym w Elblągu i w Wyższej 
Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku. Główne kierunki badań: filozofia 
klasyczna, współczesna filozofia niemiecka, metafizyka, antropologia filozoficzna, 
bioetyka, etyka, etyka biznesu, myśl Josefa Piepera i Roberta Spaemanna. Opubli-
kował osiem książek i ponad siedemdziesiąt artykułów naukowych.

Ks. prof. PWTW dr hab. Jan MIAZEK – profesor nauk teologicznych, li-
turgista, wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego i były rektor tej uczel-
ni. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego Świętego Anzelma w Rzymie, 
specjalizujący się w historii i teologii ksiąg liturgicznych. Był konsultorem Komisji 
Episkopatu Polski ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego (1985-1995), człon-
kiem Komisji II Synodu Plenarnego ds. Liturgii (od 1994 r. do końca jej istnienia) 
a także, jako rektor PWTW, konsultorem Rady Naukowej Konferencji Episkopatu 
Polski. W latach 2003-2006 brał udział w pracach Komitetu Nauk Teologicznych 
Polskiej Akademii Nauk.

Ks. mgr Tymoteusz MIETELSKI –  kapłan Archidiecezji Warszawskiej. 
W 2017 r. przyjął święcenia i uzyskał tytuł magistra teologii na Papieskim Wy-
dziale Teologicznym w Warszawie. Obecnie jest wikariuszem parafii Najświętszej 
Maryi Panny Matki Kościoła w Warszawie.

Ks. prof. PWTW dr hab. Robert SKRZYPCZAK – kapłan Archidiecezji 
Warszawskiej, adiunkt w Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, wykła-
dowca w Instytucie Teologicznym Marcianum w Wenecji. Odbył staż naukowy na 
Uniwersytecie Ca’Foscari w Wenecji. Konsultant haseł do Enciclopedia della per-

sona pod red. Antonio Pavana. Autor kilku książek, m. in., Osoba i misja (2005); 
Pomiędzy Chrystusem a antychrystem (2010); Nie umrzeć za życia (2010); Dotknąć 

świętości (wraz z Arturo Mari, 2014); Wiara i seks (2015); Piękny człowiek (2015) 
oraz monografii: Karol Wojtyła na Soborze Watykańskim II, zawierającej po raz 
pierwszy opublikowane wszystkie wystąpienia soborowe przyszłego polskiego pa-
pieża (nagroda Totus 2013) oraz Chrześcijanin na rozdrożu. Kryzys w Kościele po-

soborowym (wyróżnienie Stowarzyszenia Wydawców Katolickich  Feniks  2012). 179



Ks. mgr Marcin UHLIK – kapłan Archidiecezji Warszawskiej. W 2003 r. 
uzyskał tytuł magistra biotechnologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu War-
szawskiego. Doktorant w Zakładzie Paleobiologii i Ewolucji Uniwersytetu War-
szawskiego. Zajmuje się duszpasterstwem pracowników naukowych wydziałów 
przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego  „modlitwaprzyrodnikow.pl”. 

Ks. prof. dr hab.  Józef WARZESZAK –  kapłan Archidiecezji Warszaw-
skiej, doktorat z teologii dogmatycznej zrobił w PUG w 1980 r., habilitację w PWTW 
w 1992 r., a profesurę uzyskał w 2006 r. także w PWTW. Wykłada dogmatykę 
w PWTW.
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