Autorzy ;)
Chyła Janusz, ks. (ur. 1967 w Skórczu). Od 7 lat prezbiter Kościoła Pelplińskiego. Często się
przemieszcza: na lądzie, w powietrzu i na wodzie. Świeżo po rzymskich studiach (teologia
dogmatyczna na Gregorianie). Obecnie: prefekt studiów (taki seminaryjny prorektor ds.
naukowych) w pelplińskim WSD, od października wprowadza w chrześcijaństwo kleryków I
roku.
Drążyk Monika (ur. 1972 w Pionkach, diec. radomska). Doktor teologii dogmatycznej, obroniła
pracę z chrystologii H. R. Niebuhra. Pracowała tu i tam, katechizując w Pionkach, w
Bydgoszczy, prowadząc zajęcia na Wydziale Teologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu (Sekcja w Bydgoszczy). Aktualnie -spełnia dziecięce marzenia. Jako świecka
misjonarka w Salwatoriańskim Instytucie Filozofii i Teologii w Morogoro (Tanzania) wykłada
teologię dogmatyczną.
Dudek Agnieszka Ewa (ur. 1977). Absolwentka prawa i teologii. Asesor sądowy (tak, tak) w
Sądzie Rejonowym w Mysłowicach. Słucha J. S. Bacha, ale i Loreeny McKennitt, The Beatles.
Właścicielka kota (rozpieszczony). Uwielbia dzienniki Adriana Mole’a pióra Sue Townsend.
Poza tym nie pogardzi dobrą sensacją. Ostatnio nic nie czyta - pisze doktorat.
Fromont Karol (ur. 1976). Absolwent teologii KUL. Razem z żoną Karoliną zaangażowany w
międzynarodową wspólnotę misyjną ICPE. Przygotowują się do wyjazdu na... Filipiny. Autor
podręcznika ewangelizacyjnego Radość głoszenia Dobrej Nowiny... czyli zdań kilka o
kerygmacie. Właśnie rozpoczął pracę nad nową książką: medytacje różańcowe, wraz z
propozycją nowych tajemnic (tajemnice obietnic), które dotykają starotestamentalnych
wydarzeń i związanych z nimi obietnic, przygotowujących przyjście Mesjasza.
Grygorcewicz Zbigniew, ks. (ur. 1965 w Polczynie-Zdroju). Po szkole podstawowej uczeń TBO
(Technikum Budowy Okrętów, dla niewtajemniczonych) w Gdańsku. Po maturze: marianin,
zaraz po świeceniach wyjechał do Kazachstanu. Początkowo wikariusz w Karagandzie, potem
kanclerz kurii, w międzyczasie wybudował kościół i klasztor... Lubi Pink Floydów (wszystkie
utwory zna na pamięć po angielsku!). Poza tym buduje modele samolotów sterowanych drogą
radiową, uwielbia chińską i koreańską kuchnię (sam przygotowuje dla braci różne potrawki!).
Hawryłko Adam (ur. 1978 w Ustrzykach Dolnych). Filozof i teolog. Główne obszary
zainteresowań: filozofia dialogu i teologia dialektyczna. O sobie mówi oszczędnie, nie
przepada za autoreklamą...
Jaklewicz Tomasz, ks. (ur. 1967 w Katowicach). Ksiądz rzymskokatolicki, choć doktorat napisał na
temat jednej z tez Marcina Lutra. Dziennikarz „Gościa Niedzielnego".
Jańczak Iza (ur. 1977 w Rudzie Śląskiej) Absolwentka teologii KUL. Robi wszystko na raz: pisze
pracę doktorską o visio beatifica, interesuje się tanatopsychologią i opieką hospicyjną, studiuje
psychologię, czyta, czasem pisze, od niedawna pracuje jako redaktor w Księgarni św. Jacka.
Ponadto chciałaby znać perfekt dwa języki i zrobić podyplomowe dziennikarstwo...
Kalemba Ksenia (ur. 1978 w Chorzowie). Doktorantka w Instytucie Teologii Dogmatycznej KUL i
studentka IV roku historii. Mieszka w Lublinie, pisze (najdosłowniej) doktorat z teologii
paschalnej. Pasja: historia Anglii elżbietańskiej. Lubi poziomki i von Balthasara.
Kasymowa Anastazja (ur. 1982 w niedużym mieście w Kazachstanie). Absolwentka wydziału
teologii KUL, obecnie - pracownik socjalny w ośrodku dla uchodźców czeczeńskich na
warszawskich Bielanach. Próbuje się odnaleźć wśród mieszanki stołecznych pejzaży, marząc o
drewnianym domku na zielonej łące, wiewiórkach, rosie i pisaniu wierszy... Do największych
osiągnięć życiowych zalicza CÓRĘ w wieku lat dwóch.
Klejnowski-Różycki Dariusz, ks. (ur. 1972 w Zabrzu). Adiunkt w Instytucie Ekumenizmu i
Badań nad Integracją Uniwersytetu Opolskiego. Studiował (uwaga!): na KUL-u, w Paryżu i w
Pekinie (sinologia). W Opolu wykłada teologię dogmatyczną oraz teologię, technologię i
estetykę ikony. Zajmuje się chrystologią chińską (w jaki sposób terminologia chrystologiczna
jest inkulturowana w dziedzictwo filozoficzno-terminologiczne Dalekiego Wschodu),
wkładem dalekowschodnich tradycji religijnych w interpretacje podstawowych dogmatów
chrześcijańskich. Z wykształcenia: muzyk instrumentalista, dużo czasu zajmuje mu pisanie
ikon i prowadzenie Szkoły Ikonograficznej „Pantokrator".

Koc Magdalena (ur. 1977 w Białymstoku). Absolwentka teologii w KUL, przez ostatnie trzy
lata studiów pod silnym wpływem ks. prof. Szymika. Obecnie specjalista ds. promocji w firmie
Kler (która wbrew pozorom produkuje meble). Nałogowy mól książkowy. W Kartezjuszu
odnalazła bratnią duszę, gdyż podobnie jak on miewa niezwykle realistyczne sny, które
utrudniają odróżnienie jawy od marzeń sennych.
Konarska Małgorzata (ur. 1976 w pięknym Sandomierzu). Jest teologiem. Mieszka w
Warszawie i, o dziwo, chwali sobie życie w stolicy. Uczy religii w stołecznym liceum —
lubi takie ekstremalne sporty, po prostu. Ech, i jak się wyobraźnia uaktywnia przy takich
młodych ludziach! Chętnie słucha jazzu.
Łakoma Ewa Sara, s. (ur. 1969 w Tarnobrzegu). Od 1992 zachwycona teologią dogmatyczną
(studia w Lublinie), od jesieni 2004 mieszka w Kłodzku. Gdziekolwiek jest - doświadcza
Dobra; uczy religii w Szkole Przedsiębiorczości: słucha ludzi i chce dostrzegać w nich
Piękno; jest zakonnicą w Zgromadzeniu Sióstr świętego Dominika: szuka Prawdy i
przekazuje Ją innym.
Łuczak Aleksandra (ur. 1976). Skończyła teologię na KUL-u, w planach ma pracę doktorską
o Bruno Forte. Obecnie mieszka i pracuje w Toruniu, uczy w szkole średniej. Ulubiona
lektura: Bułhakow, Mistrz i Małgorzata. Wraca do tej książki bardzo często, zawsze
znajdzie w niej coś, co na nowo zachwyca.
Maślanka Joanna (ur. 1974 w Katowicach). Doktorantka KUL, pisze pracę z eklezjologii
i uczy katechezy przedszkolaki (można to łączyć, wbrew pozorom...). Kocha górskie
wyprawy. Związana z ruchem „Światło Życie" (także naukowo: magisterka z księdza
Blachnickiego).
Najman Katarzyna (ur. 1975 w Warszawie). Doktorantka w Instytucie Teologii Dogmatycznej KUL
(bliska finiszu). Mieszka w Lublinie. Katechizuje od lat pięciu.
Niewierkiewicz Jolanta (ur. w Dniu Matki 1979 w Wilnie). Po maturze wyruszyła w świat - do
Polski, utożsamiając się odtąd z tym krajem bardziej niż z poprzednim. Lubi teologię. Na
studiach w KUL wiele inspiracji do myślenia o świecie i swoim życiu zaczerpnęła z lektur ks.
Tomasza Węcławskiego, czego wynikiem była praca magisterska. Obecnie: przekłada rzeczy
proste na prostsze - tzn. zmaga się z katechezą w warszawskiej szkole.
Nowak Katarzyna, s. (ur. 1974 w Tarnowskich Górach, na Śląsku). Studia teologii rozpoczęła już
jako nazaretanka - najpierw stolica: PWT (dwa lata), potem: KUL. Temat pracy
magisterskiej (o sakralnym wymiarze kultury) zainspirowały poszukiwania typowe dla młodych
seminarzystów ks. J. Szymika. Na tym samym uniwersytecie ukończyła studia pedagogiczne.
Katechizowała w Katolickim Liceum i Gimnazjum w Bydgoszczy. Od września 2005 wróciła do
korzeni - jest absolwentką szkoły, w której uczy obecnie: czyli Prywatnego LO Sióstr
Nazaretanek w Warszawie.
Nuckowska Barbara (ur. 1977 w Trzcieńcu na Ukrainie). Absolwentka teologii i psychologii KUL.
Przygotowuje rozprawę doktorską z antropologii ks. Józefa Tischnera. Tłumacz języka rosyjskiego i ukraińskiego; ma na swoim koncie kilka (fachowo!) przetłumaczonych teologicznych
publikacji. Mieszka z mężem w Lublinie.
Ora Krzysztof, ks. (już za chwilę zmiana kodu - 3 z przodu). Tzw. duchowny, tzn.: 4-letni ksiądz
szykujący się na KUL do pracy w najmłodszej polskiej diecezji ze stolicą w Świdnicy na
Dolnym Śląsku. Potrafi kręcić... na rowerze. Jak jest na to czas i pogoda.
Osmańska Barbara (ur. 1976). Absolwentka teologii KUL. Tytuł magistra na podstawie pracy pt.
Chrześcijańska koncepcja kultury w nauczaniu Jana Pawła II. Także: licencjat z teologii
dogmatycznej. Jest pracownikiem Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana". Obecnie na
urlopie wychowawczym, opiekuje się półtorarocznym synkiem. Mieszka w Toruniu.
Półchłopek Ewelina (ur. 1978, krośnianka). Od ośmiu lat w Lublinie, absolwentka filologii
polskiej KUL, doktorantka w tamtejszej Katedrze Dramatu i Teatru Instytutu Filologii
Polskiej. Ponadto (trochę się nazbierało): studentka V roku teologii i nauczycielka
języka polskiego. Przepada za szarlotką i zapachem wanilii.
Raszewska Anna (aktualnie: Bundz; ur. 1976 w Częstochowie). Studia w Instytucie Teologii
Dogmatycznej KUL zakończyła licencjatem w 2003 r. Kończy Międzywydziałowe
Podyplomowe Studium Rodziny, katechizuje w Lublinie. Lubi filozofię, poezję, muzykę
(blues, rock, rock progresywny).
Rędziak Beata (ur. 1976 w Sandomierzu). Absolwentka KUL. Trener — konsultant, socjoterapeuta.
praktyk Sztuki NLP. Prowadzi warsztaty z zakresu psychologii oraz zajęcia z pedagogiki zabawy, specjalizuje się w szkoleniach z zakresu doskonalenia umiejętności interpersonalnych oraz
zastosowania NLP w edukacji. Obecnie pracownik Centrum Informacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Integracji w Warszawie.

Sidarovich Andrei, ks. (ur. 1978 w Wilnie, Białorusin). Z zawodu nauczyciel języka i literatury
białoruskiej (college pedagogiczny w Borysowie). Z powołania zakonnik i prezbiter (marianin).
Posługuje wśród katolików łacińskiej i bizantyjskiej tradycji w Orszy na Białorusi.
Sołecka Katarzyna (ur. 1975 w Szprotawie, woj. lubuskie). Szczęśliwa właścicielka Męża i dwóch
Synków. Od roku na Śląsku (stąd wie, że jej bajtle są rojbry). Poprawia ludziom przecinki w
Księgarni św. Jacka.
Stachowicz Elwira (ur. 1976 w Wilnie). Siedem (doskonałych) lat spędziła w Lublinie, studiując
teologię. Obecnie: mieszka w Berlinie, podczytuje Balthasara. Lubi, gdy wschodzące słońce
podświetla liście drzew.
Sztajner Monika (ur. 1977 w Częstochowie). Mgr lic. teologii dogmatycznej; doktorantka Instytutu
Teologii Dogmatycznej KUL. Pasja: człowiek - spotkania z ludźmi, długie rozmowy o życiu i
świecie w towarzystwie dobrej włoskiej kawy. Lubi podróże, góry (przestrzeń, w ogóle). Po ostatnich
wakacjach — początkujący żeglarz.
Szwarc Krzysztof, ks. (ur. 1972). Kapłan archidiecezji warszawskiej. Ukończył teologię na
warszawskim PWT. Przez dwa lata wikariusz w parafii Wniebowzięcia NMP w MichałkowicachOpaczy. Obecnie — pisze (w zastraszającym tempie!) doktorat o Romano Guardinim.
Szymanik Iwona, s. (ur. 1973). Pozostałe ważne daty: 1992 - wstąpienie do Zgromadzenia Córek
Maryi Wspomożycielki (siostry salezjanki) oraz rok 2000 - początek studiów
teologicznych w KUL. Czyli — trzy szczęśliwe początki: życia, powołania salezjańskiego,
umiłowania teologii... Obecnie katechetka w Publicznej Szkole Podstawowej Sióstr Salezjanek w
Krakowie. Przekłada „umiłowaną teologię" na język dziecka, ucząc się od uczniów „teologii
prostoty i radości".
Szymik Jerzy, ks. (ur. 1953). Profesor teologii dogmatycznej, poeta, eseista. Członek
Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Kierownik Katedry Chrystologii Instytutu Teologii
Dogmatycznej KUL. Od października 2005 pracownik Zakładu Teologii Dogmatycznej
Wydziału Teologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Miłośnik Pszowa, Portugalii i
maślanki. Nie wyobraża sobie życia bez swoich uczniów.
Węgrzyn Mikołaj (ur. 1973). Ksiądz diecezji częstochowskiej, doktorant KUL, pisze pracę
(mozolnie) u ks. prof. Mariana Ruseckiego z eklezjologii (teol. fundamentalna). Aktualnie:
śpiewa (!), bierze udział w Projekcie Mozart 2005.
Wikiera Dorota (ur.1972 w Strzebrzeszynie). Absolwentka Instytutu Teologii Biblijnej KUL.
Pisała pracę magisterską pt. Janowa wizja śmierci Jezusa na krzyżu. Studium egzegetycznoteologiczne / 19, 28-37. Od rozpoczęcia studiów mieszka w Lublinie. Od ich ukończenia - pracuje
w lubelskim VIII LO. Lubi pracę z młodymi ludźmi (poważnie!). Emocjonuje ją eklezjologia,
pneumatologia i chrystologia; także: historia. Lubi się intensywnie uczyć języka niemieckiego.
Zielonka Dariusz, ks. (ur. 1973 w Rudzie Śląskiej). Szczyci się pochodzeniem z górniczej rodziny.
W 1993 r. wstąpił do Towarzystwa Boskiego Zbawiciela (salwatorianie). Świecenia kapłańskie:
rok 2000. Laureat konkursu im. W. Wawrzynka na najlepszą pracę magisterską poświęconą
historii, kulturze i problemom społecznym Śląska (!). Doktorant teologii dogmatycznej KUL,
rekolekcjonista. W wolnych chwilach duszpasterz austriackiego sanktuarium maryjnego w
Maria Gugging, największego ośrodka pielgrzymkowego archidiecezji wiedeńskiej. Interesuje
się historią i sztuką sakralną. Uwielbia wędrówki górskie, zamierza... przebiec maraton.
Żurkiewicz Piotr, o. (ur. 1977 w Tomaszowie Lubelskim). W roku 1996 wstąpił do zakonu Braci
Mniejszych Konwentualnych. Kapłan od 2003 roku. Pracował jako katecheta i duszpasterz młodzieży przy klasztorze Matki Bożej Anielskiej w Łodzi. Od października 2004 doktorant teologii
dogmatycznej KUL. Mieszka w klasztorze św. Antoniego w Lublinie. Hobby: rozmaite — teologia
komunikacji, sakramentologia, poezja, fotografia, informatyka...
Życiński Józef, abp (ur. 1948 w Nowej Wsi, koło Piotrkowa Trybunalskiego). Wybitny filozof
nauki, ceniony publicysta, nie stroni od publicznych debat. W latach 1990—1997 biskup
tarnowski, od czerwca 1997 arcybiskup metropolita lubelski i Wielki Kanclerz Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego. Jest członkiem (m.in., oczywiście) Papieskiej Rady Kultury, Komisji
Wspólnej Episkopatu i Rządu RP, Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki oraz Komitetu Biologii
Ewolucyjnej i Teoretycznej PAN. Warto przeczytać: „Bruderszaft z Kainem", „Pan Cogito czy
Mister Tarzan?", „Prostota i dyskonfirmowalność jako kryteria herustyczne w kosmologii relatywistycznej"...

