
Noty o Autorach

Ks. Jerzy Adamczyk – prezbiter diecezji radomskiej, doktor habilitowany nauk praw-
nych w zakresie prawa kanonicznego, wykładowca prawa kanonicznego w WSD 
w Radomiu. Jest autorem opracowań z zakresu prawa małżeńskiego, dotyczących hie-
rarchicznego ustroju Kościoła, sakramentów oraz miejsc świętych i nauczycielskiego 
urzędu Kościoła.

Ks. Grzegorz Adamiak – ur. 1977, święcenia kapłańskie przyjął w 2002 roku; kapłan 
diecezji płockiej, doktor teologii w zakresie misjologii, w latach 2014–2019 duszpa-
sterz polonijny w Islandii, obecnie wikariusz parafii pw. Świętego Krzyża w Płocku.

Paulina Dąbrosz-Drewnowska – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii; 
absolwentka historii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II. Jako 
stypendystka rządu francuskiego odbyła studia doktoranckie na Université Paris- 
-Sorbonne. Uzyskała stopień doktora na obu tych uczelniach. Pracuje jako adiunkt na 
Uniwersytecie Szczecińskim. Autorka książek: W dyplomatycznej depeszy i wojskowych 
wspomnieniach. Obraz Księstwa Warszawskiego (1807–1815) w źródłach francuskich 
(Szczecin 2019) oraz Oczami paryżanina, czyli Księstwo Warszawskie w napoleońskiej 
propagandzie (1807–1815) (Szczecin 2019). Przetłumaczyła i opracowała wspomnie-
nia ambasadora francuskiego Dominika Pradta – Historia ambasady w Wielkim Księ-
stwie Warszawskim w roku 1812 (Oświęcim 2016) oraz książki: R. Tournes, Kampa-
nia wiosenna 1813 roku. Lützen. Studium napoleońskiego manewru (Oświęcim 2015); 
C. Thoumas, Marszałek Lannes (Oświęcim 2015).

Ks. Ginter Dzierżon – profesor doktor habilitowany w zakresie prawa kanonicznego, 
kierownik Katedry Historii, Teorii i Norm Ogólnych Prawa Kanonicznego na Wydzia-
le Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 
Autor ponad 280 opracowań z zakresu prawa małżeńskiego, norm ogólnych prawa 
kanonicznego oraz teorii prawa, w tym siedmiu książek: Niezdolność konsensualna do 
zawarcia małżeństwa kanonicznego, Warszawa 2001 (we współpracy z W. Góralskim); 
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Niezdolność do zawarcia małżeństwa jako kategoria kanoniczna, Warszawa 2002; Nie-
ważność małżeństwa zawartego pod wpływem podstępu, Warszawa 2004 (we współpra-
cy z W. Góralskim); Ewolucja doktryny oraz dyscypliny dotyczących przeszkody „róż-
ności religii” w kanonicznym porządku prawnym, Warszawa 2008; Powierzenie urzędu 
kościelnego poprzez wybór. Komentarz do regulacji zawartych w Księdze I Kodeksu Pra-
wa Kanonicznego, Kraków 2012; Małżeństwo w Kościele katolickim oraz w czterech re-
ligiach niechrześcijańskich (judaizm, islam, hinduizm, buddyzm), Kraków 2014 (red.); 
Wybrane zagadnienia z tematyki wpływu alkoholizmu na niezdolność do zawarcia 
małżeństwa (syndrom DDA, zespół Korsakowa, AA), Kraków 2018 (red.); W. Góralski, 
G. Dzierżon, Niezdolność konsensualna do, brak zgody małżeńskiej i jej wady w najnow-
szym orzecznictwie Roty Rzymskiej na przykładzie wybranych wyroków (2010–2018), 
Pelplin 2020; G. Dzierżon, K. Szymańska, Wpływ zespołu stresu pourazowego na ka-
noniczną niezdolność do zawarcia małżeństwa, Warszawa 2020; G. Dzierżon, Dyspensa 
w kanonicznym porządku prawnym. Studium prawno-historyczne, Warszawa 2020. 

Ks. Marcin Godawa – ur. 1973, kapłan archidiecezji krakowskiej (1999). Doktor habi-
litowany nauk teologicznych, pracownik naukowy i wykładowca Uniwersytetu Papie-
skiego Jana Pawła II w Krakowie, pracuje w Katedrze Teologii Duchowości. Specjali-
zuje się w tematyce medytacji, teologii pokoju, związku teologii z retoryką i literaturą. 
Współpracownik uniwersytetów w Słowenii i Rosji. Napisał m.in. Obraz Tajemnicy. 
Wcielenie i Narodzenie Pańskie w retorycznych medytacjach wybranych autorów śro-
dowiska krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku (Kraków 2015), a także tom 
wierszy Spacerem, sercem, samolotem (Kraków 2018) oraz zbiór medytacji O Bogu, 
który sobie nie pójdzie. Medytacje w codzienności (Kraków 2018). Współprowadzący 
Wspólnotę Lilia.

Szymon Góźdź – absolwent studiów filozoficznych (UR) oraz artystycznych (ASP we 
Wrocławiu); przygotowuje dysertację doktorską poświęconą malarskiej Hermeneii 
Dionizjusza z Furny. Zainteresowania: całokształt współczesnych, głównie konceptu-
alnych zjawisk artystycznych oraz spuścizna bizantyńskiej i postbizantyńskiej sztuki 
sakralnej. 

Ryszard Hajduk CSsR – święcenia kapłańskie przyjął w 1992 roku. Profesor dok-
tor habilitowany nauk teologicznych; stopień doktora w zakresie teologii pastoralnej 
i homiletyki uzyskał na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Juliusza Maksymiliana 
w Würzburgu. Jest autorem ponad 20 książek oraz około 90 artykułów publikowanych 
w kraju i za granicą. Obecnie prowadzi zajęcia dydaktyczne m.in. na Wydziale Teologii 
UWM w Olsztynie oraz na Wydziale Teologii św. Pawła w Cochabambie (Boliwia).

Ks. Piotr Jaworski – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, kapelan Szpi-
tala Specjalistycznego im. E. Szczeklika w Tarnowie, katecheta. Zainteresowania: histo-
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ria ze szczególnym uwzględnieniem historii Kościoła i historii wychowania. Członek 
zespołu naukowo-badawczego projektu „Parafie i Kościoły Polskie w USA”, realizowa-
nego przez Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Paweł Juśko – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, absolwent Katolic-
kiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, członek m.in. Towarzystwa 
Naukowego KUL (Wydział Nauk Społecznych). Jego zainteresowania badawcze kon-
centrują się przede wszystkim wokół zagadnień z historii oświaty i wychowania, a tak-
że historii regionalnej i dziejów Polski w XX wieku.

Ks. Rafał Kamiński CSMA – doktor nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego, 
adiunkt w Katedrze Kanonicznego Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego na Wydziale 
Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 
sędzia Sądu Metropolitalnego Warszawskiego. 

Ks. Marek Kluz – dziekan Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu 
Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, doktor habilitowany nauk teologicznych, pro-
fesor UPJPII. Autor kilku książek i około 200 artykułów naukowych poświęconych 
moralności małżeńsko-rodzinnej, wychowaniu moralnemu, etyce cnót, moralności 
życia społecznego, bioetyce i działalności społeczno-charytatywnej. 

Maksym Adam Kopiec OFM – franciszkanin Prowincji Wniebowzięcia NMP w Ka-
towicach-Panewnikach; doktor habilitowany nauk teologicznych; doktorat obronił 
w 2005 roku na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie; w latach 2005–
2019 pracownik naukowy Papieskiego Uniwersytetu Antonianum w Rzymie; w 2006 
wykładowca teologii fundamentalnej w Jerozolimie; w 2008 prowadził pracę badawczą 
w Oksfordzie; autor monografii, artykułów i recenzji.

Piotr Koprowski – doktor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki na Wydzia-
le Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego, historyk idei, poeta, autor sześciu mo-
nografii: W kręgu romantyzmu. Kształtowanie się struktur światopoglądowych Iwana 
Turgieniewa (Gdańsk 2008); Pozytywista, ale jaki? Światopogląd Iwana Turgieniewa 
w latach 1848–1883 (Gdańsk 2009); Między sacrum i profanum. Biografia intelektualna 
Janusza Stanisława Pasierba (Pelplin 2015); W ogrodzie muz. Twórcy – idee – postawy 
(XIX–XXI w.) (Rzeszów 2017); Polacy i Rosjanie wobec wyzwań swoich czasów (XIX–
XX w.). Szkice historyczno-filozoficzne (Rzeszów 2017); Między podmiotowością jed-
nostkową a oddziaływaniem społecznym. Szkice z historii idei (Lubliniec 2019); pięciu 
zbiorów poezji: Czekając na Słońce (Pelplin 2014), W rytmie ciszy (Lubliniec 2015), 
Nić metafizyki (Rzeszów 2015); Z historią w (nie) tle (Rzeszów 2016); Poeta osobny 
(Rzeszów 2017), jak również kilkudziesięciu artykułów naukowych.



522 Studia Redemptorystowskie  ∙  Noty o Autorach

Andrzej Makowski CSsR – doktor nauk teologicznych, przełożony klasztoru i pre-
fekt Tirocinium Pastoralnego Prowincji Warszawskiej Redemptorystów w Lublinie, 
wykładowca homiletyki w WSD Redemptorystów w Tuchowie i WSD Zakonu Pauli-
nów w Krakowie oraz wykładowca IV edycji Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów 
powstałej z inicjatywy Zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej Ewan-
gelizacji. Opublikował cztery pozycje książkowe oraz kilka artykułów w czasopismach 
i publikacjach zbiorowych.

Ks. Tymoteusz Mietelski – kapłan archidiecezji warszawskiej. W 2017 roku przy-
jął święcenia i uzyskał tytuł magistra teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym 
w Warszawie. Obecnie jest doktorantem w Akademii Ignatianum w Krakowie.

Ks. Adam Stefan Ornatek – kapłan archidiecezji warmińskiej, doktor nauk prawnych 
w zakresie prawa kanonicznego, adwokat Roty Rzymskiej, sędzia w Metropolitalnym 
Sądzie Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie, członek Stowarzyszenia Kanonistów 
Polskich, kustosz Muzeum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie im. bpa Jana Wła-
dysława Obłąka.

Amadeusz Pala – doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, pracownik Wy-
działu Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II  w  Krakowie. Autor 
książek: Dynamizm człowieka w ujęciu filozoficznym Karola Wojtyły i Józefa Tischnera 
(Kraków 2019), Śmierć na miarę człowieka (Kraków 2014).

Małgorzata Pagacz USJK – należy do Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa 
Konającego; doktor teologii duchowości, magister matematyki (Uniwersytet Jagielloń-
ski), wykładowca, odpowiedzialna za formację profesek czasowych swego Zgroma-
dzenia.

Ks. Paweł Pielka – kapłan diecezji sosnowieckiej. W 1992 roku ukończył Wydział 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 1992–1994 był 
stypendystą w L’Institut d’études politiques de Bordeaux we Francji. W 2010 obronił 
doktorat z teologii fundamentalnej na Pontificia Università Gregoriana w Rzymie. Od 
2016 jest wykładowcą w katedrze eklezjologii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 
w Krakowie.

Paweł Polak – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii, pro-
fesor UPJPII, zajmuje się historią filozofii polskiej oraz historią i filozofią nauki. Spe-
cjalizuje się w badaniach z zakresu historii filozofii w Krakowie oraz filozofii informa-
tyki; prekursor filozofii wina w Polsce. Redaktor naczelny czasopisma „Philosophical 
Problems in Science (Zagadnienia Filozoficzne w Nauce)”. Sekretarz Komisji Filozofii 
Nauki i członek Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności. Publikował 
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m.in. na łamach „Studiów z Filozofii Polskiej”, „Studies in Logic, Grammar and Rheto-
ric”, „Foundations of Computing and Decision Sciences”, „Studia Historiae Scientia-
rum”. 

Maciej Sadowski CSsR – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, rektor 
WSD Redemptorystów w Tuchowie, wykładowca na Wydziale Historii i Dziedzictwa 
Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; przewodniczący ze-
społu redakcyjnego serii „Studia do dziejów redemptorystów polskich”, członek redak-
cji rocznika „Studia Redemptorystowskie”; członek Zarządu Polskiego Towarzystwa 
Teologicznego w Krakowie, członek Instytutu Historycznego Redemptorystów w Rzy-
mie, członek Rady Programowej Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II 
w Toruniu; współautor i konsultant historyczny filmów dokumentalnych: W służbie 
obfitego Odkupienia. Redemptoryści polscy w okowach dwóch totalitaryzmów, Misjo-
narz oraz Szkoła polskości; misjonarz rekolekcjonista.

Marek Saj CSsR – doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa kanoniczne-
go, profesor UKSW w Warszawie; wykładowca prawa kanonicznego w WSD Redem-
ptorystow w Tuchowie; konsultor Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski; czło-
nek Komisji Prawnej Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce; 
członek redakcji rocznika „Studia Redemptorystowskie” oraz serii „Studia do dziejów 
redemptorystów polskich”; członek rady programowej kwartalnika „Homo Dei” i rady 
wydawniczej Wydawnictwa Homo Dei.

Agata Stodolska – ukończyła studia magisterskie w zakresie zdrowia publicznego na 
Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (2009), 
aktualnie przygotowuje tam pracę doktorską na temat realizacji potrzeb wyższego rzę-
du u osób starszych. Z pasji choreograf i reżyser teatru tańca z doświadczeniem sce-
nicznym i warsztatem tanecznym (szczególnie w technice tańca współczesnego i mo-
dern jazz) rozwijanym od prawie dwudziestu lat. W działalności artystycznej łączy 
taniec i duchowość. Współprowadząca Wspólnotę Lilia.

Mátyás Szalay – dyrektor Instituto de Filosofía Edith Stein w Granadzie. Pracę ma-
gisterską oraz licencjacką z filozofii obronił na Uniwersytecie Papieskim Jana Paw-
ła II w Krakowie; stopień doktora uzyskał w Międzynarodowej Akademii Filozofii 
w Liechtensteinie. Opublikował liczne tłumaczenia (m.in. dzieła Edyty Stein, Dietri-
cha von Hildebranda, Jeana Paula Sartre’a, Josefa Seiferta i Ferdinanda Ulricha), a tak-
że artykuły dotyczące filozoficznego znaczenia przyjaźni, nawrócenia i wyobraźni. Au-
tor książki Introduction to the Philosophy of Vocation (Bevezetés a hivatás filozófiájába, 
Budapest 2015).
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Wojciech Zalewski – doktorant w Zakładzie Filozofii Kultury Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, członek Polskiego Towarzystwa Filozofii Religii. Obecnie przygotowuje roz-
prawę doktorską poświęconą fenomenologii nadziei. Zainteresowania naukowe: her-
meneutyka, filozofia dialogu, fenomenologia, filozofia egzystencjalna, filozofia Boga 
i religii, filozofia człowieka, metafizyka. 

Anna Żywica – absolwentka Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, doktorantka Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie 
Prawo Kanoniczne Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 


