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Redakcja „Studiów Ełckich” pragnie po-

dziękować wszystkim recenzentom za 
podjęty przez nich trud I wnikliwe uwagi 
na temat prac opublikowanych na łamach 
naszego kwartalnika w 2014 roku. Z na-

dzieją na kolejne lata owocnej współ-
pracy, specjalne wyrazy uznania skiero-

wane do następujących osób: 

The Editorial Board of Studia Elckie 

wishes to thank all the Peer Reviewers for 

their hard work and diligence in re-

viewing articles submitted for publication 

in 2014 issues of our quarterly journal. 

With a great hope for the further fruitful 

cooperation, the special appreciations are 

addressed to: 

 

· dr hab. Piotr Jaroszyński, prof. KUL 

· ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk SDB 

· ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL 

· ks. dr hab. Tomasz Rakoczy, prof. KUL 

· ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL 

· ks. dr hab. Dariusz Lipiec 

· ks. dr hab. Stanisław Strękowski, prof. UKSW 

· ks. dr hab. Stefan Ewertowski, prof. UWM 

· o. dr hab. Waldemar Wesoły SVD, prof. UWM 

· prof. dr hab. Andrzej Kopiczko, prof. UWM 

· ks. prof. dr hab. Wojciech Guzewicz 

· prof. dr. Vaida Kamuntavičienė 

· doc. dr Irena Miklaševič 

· ks. dr hab. Andrzej Proniewski 

· prof. Curtis L. Hancock 

· prof. Peter J. Mango 

· ks. dr hab. Józef Łupiński, prof. UKSW 

· ks. dr hab. Andrzej Jacek Najda, prof. UKSW 

· ks. dr hab. Jerzy Sikora, prof. UKSW 

· ks. prof. dr hab. Antoni Paciorek  

· ks. dr hab. Lucjan Świto, prof. UWM 

· ks. prof. dr hab. Antoni Tronina 

· ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL 

· dr hab. Monika Marta Przybysz 

· prof. Luz Marina Barreto 

· prof. Corina Yoris-Villasana 

· dr hab. Krzysztof Warchałowski, prof. UKSW 
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