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NOTY O AUTORACH

Paweł Beyga (mgr lic.) – doktorant w II Katedrze Teologii Dogmatycznej 
Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. 

Joanna Giel (dr) – zatrudniona w Pracowni Badań nad Dziejami Filozofii 
na Śląsku w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. Tytuł doktora 
uzyskała w 2010 r. w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Wrocławskiego na 
podstawie rozprawy Das dramatische Schaffen von Paul Weidmann. Zaintereso-
wania badawcze oscylują wokół myśli śląskiej, ze szczególnym uwzględnieniem 
kulturowych związków Śląska z Austrią.

Joanna Głowacz (mgr lic.) – dyplom Akademii Sztuk Pięknych we Wrocła-
wiu, Wydział Ceramika i Szkło. Ukończone studia doktoranckie w Akademii 
Ignatianum w Krakowie, kierunek: kulturoznawstwo. Obecnie – praca nad 
rozprawą doktorską. Opiekunem naukowym jest ks. prof. dr hab. Józef Pater. 
Artykuły popularnonaukowe opublikowane w miesięczniku „Nowe Życie”.

Kazimiera Jaworska (dr hab., prof. PWT) – kierownik Katedry Historii 
Wychowania PWT we Wrocławiu. Historyk. W 1983 r. uzyskała stopień mgr 
w zakresie historii na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wro-
cławskiego. Studia doktoranckie na Wydziale Kościelnych Nauk Historycznych 
i Społecznych w ATK w Warszawie zwieńczyła doktoratem pt. Etos społeczeń-
stwa doby saskiej w świetle wybranych ówczesnych kazań (1998 r.). W 2011 r. 
habilitowała się na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego 
na podstawie rozprawy Relacje między państwem a Kościołem w (archi)diecezji 
wrocławskiej w latach 1956–1974. Zainteresowania badawcze: historia Polski 
XX w., historia Kościoła katolickiego w Polsce, historia Dolnego Śląska, histo-
ria wychowania. 

ks. Janusz Królikowski (dr hab., prof. UPJPII) – kapłan diecezji tarnow-
skiej; od roku 2014 – dziekan Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie 
(UPJPII). W 2003 r. habilitował się w zakresie teologii dogmatycznej na Pa-
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pieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W latach 1996–2009 wykładał 
teologię w Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie, a od 1997 r. 
wykłada teologię dogmatyczną na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie. 
Od 2010 r. wykładowca mariologii w Instytucie Maryjno-Kolbiańskim „Kol-
bianum” w Niepokalanowie. Członek Polskiego Towarzystwa Mariologiczne-
go, Towarzystwa Teologów Dogmatyków, Polskiego Towarzystwa Teologicz-
nego Oddział w Tarnowie, członek zwyczajny Międzynarodowej Papieskiej 
Akademii Maryjnej w Rzymie. Konsultor Komisji Nauki i Komisji Maryjnej 
Episkopatu Polski. 

Piotr Lorek (dr hab., prof. EWST) – biblista, teolog; dziekan i profesor 
Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu; kształcił się na Uni-
versity of Glamorgan (2000, licencjat) oraz University of Wales (2004, doktorat); 
w 2015 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie 
teologii biblijnej na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Mateusz Mazurek (mgr) – teolog, absolwent PAT w Krakowie, katecheta 
w gimnazjum, doktorant Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, 
nauczyciel w Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Wieliczce.

s. Agata Mirek (dr hab., prof. KUL) – historyk Kościoła, zatrudniona na 
Wydziale Nauk Humanistycznych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana 
Pawła II, koordynator projektu badawczego „Żeńskie zgromadzenia zakonne 
w PRL”. Opublikowała m.in. książki: Trudne lata. Wielkie dni. Zakony żeńskie 
w PRL, Lublin–Ząbki 2015; Siostry zakonne w obozach pracy w PRL w latach 
1954–1956, Lublin 2009; Atlas żeńskiego ruchu zakonnego na ziemiach polskich 
w XIX i XX wieku, Lublin 2007; oraz (red.), Żeńskie zgromadzenia zakonne 
w Europie Środkowo-Wschodniej wobec dwóch totalitaryzmów, a także, Zakony 
żeńskie w PRL. Studia i materiały do historii najnowszej żeńskich zgromadzeń 
zakonnych w Polsce.

ks. Michał Mraczek (mgr lic.) – kapłan archidiecezji wrocławskiej. Stu-
dia magisterskie i  licencjackie odbywał na PWT we Wrocławiu. W latach 
2012–2015 przebywał na stypendium naukowym we Freiburgu Bryzgowijskim 
w Niemczech, gdzie rozpoczął pisanie pracy doktorskiej poświęconej współ-
czesnej formacji kandydatów do kapłaństwa. Kontynuuje studia doktoranckie 
z teologii pastoralnej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

Maik Schmerbauch (dr) – doktor teologii, magister archiwistyki oraz bi-
bliotekoznawstwa. Pracuje jako archiwista państwowy oraz wykładowca historii 
Kościoła. Zajmuje się historią Kościoła w archidiecezjach wrocławskiej i kato-
wickiej w XX w., historią śląskich archiwów i bibliotek kościelnych.
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o. Jan Paweł Strumiłowski OCist (dr) – teolog dogmatyczny, wykładow-
ca Wyższego Seminarium Duchownego w Katowicach-Panewnikach. Zajmuje 
się teologią piękna, teologią trynitarną i chrystologią oraz teologiczną teorią 
poznania, zwłaszcza w aspekcie egzystencjalnym i estetycznym, a także jej re-
lacjami z filozofią współczesną oraz naukami empirycznymi.

Wojciech Szabaciuk (mgr) – ukończył politologię, od 2013 r. doktorant 
Nauk o Polityce Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. 


