


Noty o autorach

Lic. Paweł Drobot, redemptorysta, ur. w  1971 roku w  Dębicy. 
Święcenia kapłańskie przyjął w 1998 roku. W 2000 roku rozpoczął stu-
dia licencjackie na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w  Rzymie, 
gdzie zdobył tytuł licencjata z teologii pastoralnej. W Polsce pełnił funk-
cje wychowawcy i wykładowcy w WSD Redemptorystów. Jest dyrekto-
rem Centrum Apostolstwa i  Duchowości Redemptorystów z  siedzibą 
w  Lubaszowej. Obecnie kontynuuje studia doktoranckie z  dziedziny 
teologii praktycznej na KUL. 

Dr Katarzyna Flader, ur. w 1978 roku, absolwentka Wydzia-
łu Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie, Wydziału Nauk 
Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie oraz podyplomowego Studium Humanistycznego 
w Instytucie Badań Literackich PAN, adiunkt w Katedrze Dialogu Wiary 
z Kulturą Instytutu Wiedzy o Kulturze UKSW, wykładowca w Warszaw-
skiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. Bolesława Prusa. Trzykrotna 
stypendystka Ministra Edukacji Narodowej. Wielokrotna laureatka kon-
kursów recytatorskich. Współpracuje z miesięcznikiem „Teatr” i z cza-
sopismem „Scena”.

Dr Leonard Grochowski, autor i promotor prac dyplomowych 
z  dziejów wychowania i  oświaty na ziemiach polskich. Emerytowany 
wykładowca Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzew-
skiej w Warszawie.
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Dr hab. Witold Kawecki, redemptorysta, ur. w 1960 roku w Tar-
nowie. Dyrektor Instytutu Wiedzy o Kulturze, wykładowca UKSW w War-
szawie. Twórca specjalności teologii kultury, kierownik katedry Dialogu 
Wiary z  Kulturą, kierownik Zakładu Teologii Ewangelizacji Medialnej, 
wykładowca Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa oraz Instytu-
tu Socjologii. Redaktor naczelny „Homo Dei” w latach 1997–2002, dyrek-
tor wydawnictwa, współzałożyciel grupy wydawniczej ORDO. Członek 
Stowarzyszenia Dziennikarzy Katolickich, Stowarzyszenia Teologów Mo-
ralistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, współpra-
cownik Telewizji Polskiej i Polskiego Radia.

Dr M. Loyola Opiela, służebniczka BDNP (dębicka), ur. w 1964 
roku. W latach 1985–1990 odbyła studia w KUL zakończone magiste-
rium z pedagogiki; wykładowca teorii wychowania na Wydziale Filozo-
fi cznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (obecnie Wyższa Szkoła 
Filozofi czno-Teologiczna „Ignatianum”) w  latach 1994–1996, w  1996 
roku obroniła doktorat na Wydziale Nauk Społecznych KUL, od 2000 
jest dyrektorem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Promyki Na-
dziei” w Dębicy; w latach 2001–2002 odbyła studia podyplomowe w za-
kresie organizacji pomocy społecznej na Wydziale Filozofi i i Socjologii 
UMCS w Lublinie. 

Dr Adam Owczarski, redemptorysta, ur. w 1961 roku w Trze-
bieszowie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1987 roku. W latach 1987–
1989 pracował jako duszpasterz w Głogowie. W 1989 roku podjął studia 
z historii Kościoła na KUL, uzyskując w 1994 roku doktorat na podsta-
wie rozprawy Redemptoryści benonici w Warszawie 1787–1808. Od 1994 
roku jest pracownikiem, a od 1999 dyrektorem Instytutu Historycznego 
Redemptorystów w Rzymie, od 2000 roku redaktorem naczelnym cza-
sopisma „Spicilegium Historicum Congregationis Ssmi Redemptoris”, 
od 2002 konsultorem Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

Dr Mirosław Pawliszyn, redemptorysta, ur. w  1967 roku 
w Zabrzu, święcenia kapłańskie przyjął w 1993 roku w Tuchowie. Studia 
z zakresu teologii odbywał w Tuchowie, a studia fi lozofi czne na Uniwer-
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sytecie Mikołaja Kopernika w  Toruniu. Pracę doktorską pod kierun-
kiem o. prof. dr hab. Jana Andrzeja Kłoczowskiego z zakresu fi lozofi i 
religii obronił w 2001 roku. Pełnił funkcję duszpasterza akademickiego 
w Toruniu, dyrektora studiów WSD Redemptorystów w Krakowie, rek-
tora WSD Redemptorystów w Tuchowie. Obecnie wykładowca fi lozofi i 
w WSD i na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Redak-
tor naczelny rocznika „Studia Redemptorystowskie”.

Dr Robert Piechowicz, ur. W 1977 roku w Krakowie, adiunkt 
w Katedrze Filozofi i Logiki na UPJP2 w Krakowie. Po odbyciu studiów, 
zakończonych w  2001 roku magisterium, w  2006 roku przeprowadził 
przewód doktorski. Szczególne zainteresowania: logika, formalne mo-
dele dla języka potocznego. 

Lic. Marek Raczkiewicz, redemptorysta, ur. w  1966 roku. 
Studia fi lozofi czno-teologiczne odbył w WSD Redemptorystów w Tu-
chowie, w  1996 roku obronił licencjat z  teologii (specjalność patry-
styka) na Papieskim Uniwersytecie Comillas w Madrycie oraz zdobył 
dyplom z fi lologii klasycznej i orientalnej. Wykładowca teologii patry-
stycznej na Papieskim Uniwersytecie Comillas w  Madrycie, teologii 
patrystycznej i patrologii orientalnej na Fakultecie Teologicznym św. 
Damazego oraz języków klasycznych (grecki) i orientalnych (syryjski, 
koptyjski) w Instytucie Filologii Klasycznej i Orientalnej św. Justyna 
w Madrycie. 

Dr Maciej Sadowski, redemptorysta, ur. w  1971 roku w  Lu-
brańcu, święcenia kapłańskie przyjął w 2001 roku. Absolwent historii 
na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2001–2002 
duszpasterz w  Krakowie. W  2005 roku obronił rozprawę doktorską. 
W latach 2006–2008 pełnił funkcję dyrektora studiów w WSD Redem-
ptorystów – Studium Filozofi i w  Krakowie. Obecnie pracuje jako 
adiunkt w  Katedrze Dziejów Kultury i  Wychowania na Wydziale Hi-
storii i Dziedzictwa Kulturowego UPJP2 w Krakowie oraz jako wykła-
dowca historii Kościoła w WSD Redemptorystów w Tuchowie. Członek 
składu redakcyjnego „Studiów Redemptorystowskich”.



260 O AUTORACH

Dr Marek Saj, redemptorysta, ur. w 1965 roku w Krakowie. Świę-
cenia kapłańskie przyjął w  1993 roku w  Tuchowie, 1994–1997 odbył 
studia z zakresu prawa kanonicznego w ATK w Warszawie, zakończo-
ne doktoratem w 2001 roku na UKSW w Warszawie. Wykładowca pra-
wa kanonicznego i  prawa wyznaniowego w  WSD Redemptorystów 
w  Tuchowie, adiunkt w  Katedrze Prawa Instytutów Życia Konse-
krowanego i  Stowarzyszeń Życia Apostolskiego na Wydziale Prawa 
Kanonicznego UKSW. Członek składu redakcyjnego „Studiów Redem-
ptorystowskich” i serii „Studia do dziejów redemptorystów polskich”. 

Dr Marek Stokłosa, sercanin, ur. w 1966 roku. W latach 1986–
1992 odbył studia fi lozofi czno-teologiczne w  WSD Księży Sercanów 
w Stadnikach, 1993–1997 studia z zakresu prawa kanonicznego i cywil-
nego na Papieskim Uniwersytecie Lateraneńskim w Rzymie, zakończone 
doktoratem utroque iure w  2006 roku. Wykładowca prawa kanonicz-
nego WSD Księży Sercanów w Stadnikach, adiunkt w Katedrze Prawa 
o Sakramentach na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW. Sekretarz re-
dakcji kwartalnika „Prawo Kanoniczne”, członek Stowarzyszenia Kano-
nistów Polskich.

Dr Janusz Urban, redemptorysta, ur. w 1971 roku w Lubaczowie. 
Święcenia kapłańskie przyjął w 1997 roku w Tuchowie. Studia specjali-
styczne z zakresu fi lozofi i odbywał w Wyższej Szkole Filozofi i w Mona-
chium pod kierunkiem prof. Gerda Haeff nera SJ, uwieńczone w 2009 
roku obroną pracy z zakresu antropologii fi lozofi cznej. Pełnił funkcję 
duszpasterza i  katechety w  Krakowie, pomocnika w  duszpasterstwie 
polonijnym w  Landshucie i  Monachium, pomocnika w  duszpaster-
stwie sanktuaryjnym w  Neumarkcie (Bawaria), wychowawcy w  WSD 
w Tuchowie. Obecnie jest rektorem tegoż Seminarium oraz wykładow-
cą antropologii i etyki fi lozofi cznej. 


