
Noty o autorach
Wrocławski Przegląd Teologiczny 23/1, 217-220

2015



NOTY O AUTORACH 

S. Iwona Hałamuszka CSMM (mgr-lic.) – w 1993 r. rozpoczęła studia 
na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Po dwóch latach studiów 
przerwała naukę i w 1995 r. wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr św. Marii 
Magdaleny od Pokuty w Lubaniu. W 1999 r. rozpoczęła studia wyższe ma-
gisterskie na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu w zakresie 
teologii – katolicka nauka społeczna, które ukończyła z tytułem magistra 
teologii. W 2013 r. uzyskała tytuł licencjata z teologii pastoralnej na PWT we 
Wrocławiu. Obecnie pisze pracę doktorską z teologii duchowości nt. Aktu-
alizacja charyzmatu Zgromadzenia Sióstr Świętej Marii Magdaleny od Pokuty 
w jego historycznym rozwoju. Zajmuje się pracą formacyjną w Zgromadzeniu 
Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty oraz pełni funkcję wikarii generalnej 
tej wspólnoty zakonnej.

Joanna Jaromin (dr) – teolog – biblista (studia na Wydziale Teologicz-
nym Uniwersytetu Opolskiego i w Instytucie Archeologii Uniwersytetu War-
szawskiego). Wykładowca przedmiotów biblijnych na Wydziale Teologicznym 
Uniwersytetu Opolskiego. Autorka książek (m.in.: Wartość Królestwa Bożego 
w przypowieściach Ewangelii synoptycznych. Studium lingwistyczno-egzege-
tyczne, Wrocław 2008; Tyr i Sydon, Wrocław 2013) i artykułów z biblistyki. 
Należy do Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Società internazionale per lo stu-
dio della Retorica Biblica e Semitica z siedzibą w Rzymie oraz The European 
Society of Catholic Theology z siedzibą w Leuven.

O. Andrzej Jastrzębski OMI (dr) – wyświęcony w 1999 r., absolwent 
Podyplomowych Studiów Poradnictwa Psychologicznego i Psychoterapii dla 
Duchowieństwa (2005), dr fi lozofi i KUL (2006), profesor w Papieskim Uni-
wersytecie Św. Tomasza z Akwinu (2009–2012) oraz wykładowca w inter-
dyscyplinarnym programie STOQ (Science, Theology and the Ontological 
Quest) w Rzymie; obecnie wykładowca w Wydziale Teologicznym UAM, 
sekcja WSD w Obrze. Autor książek: Pierwszy personalista amerykański (Lu-
blin 2008); Wielcy wizjonerzy, czyli fi lozofi a psychologicznie oswajana (War-
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szawa 2010); W obronie integralności człowieka. Próba adekwatnego ujęcia 
fi lozofi i psychologii (Warszawa 2011); współautor oraz tłumacz: Powszechna 
Encyklopedia Filozofi i (red. ks. Andrzej Maryniarczyk, Lublin 2000–2009). 
Prowadzi badania nad integralnym ujęciem człowieka w teologii, fi lozofi i, 
psychologii, psychiatrii oraz psychoterapii, publikując prace z tego zakresu 
w Polsce i za granicą.

Ks. Norbert Jerzak (dr hab.) – urodził się w 1974 r. w Bogatyni. W maju 
1999 r. obronił pracę magisterską z historii Kościoła. W czasie pracy dusz-
pasterskiej odbył studia doktoranckie na Papieskim Fakultecie Teologicznym 
we Wrocławiu, zwieńczone rozprawą doktorską pod kierunkiem ks. prof. dr 
hab. Mieczysława Koguta pt. Życie religijne wiernych parafi i Kąty Wrocławskie 
w latach 1653–1945. Został zatrudniony jako adiunkt na Papieskim Wydziale 
Teologicznym w Instytucie Historii Kościoła. Zainteresowania naukowe kon-
centrują się wokół działalności duszpasterskiej na Śląsku w czasach nowożyt-
nych. Najważniejsze publikacje książkowe to: SULIKÓW. Historia katolickiej 
i ewangelickiej parafi i, wydana w 2011 r. oraz praca habilitacyjna Duszpaster-
stwo parafi alne w archiprezbiteracie bogacickim w latach 1749–1924 wydana 
w 2011 r. Tytuł doktora habilitowanego uzyskał w listopadzie 2011 r.

Ks. Marek Jodko (dr) – magisterium i doktorat z teologii duchowości uzy-
skał na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, proboszcz parafi i 
pw. św. Michała Archanioła w Rudnicy, katecheta w Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 1 w Kłodzku; zainteresowania naukowe: duchowość katolicka 
XX w., historia międzywojenna Europy, kult i orędzie Bożego miłosierdzia.

Michał Jóźwik (dr) – w latach 1989–1994 studiował na Wydziale Pra-
wa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, uzyskując tytuł magistra pra-
wa. W latach 1995–1997 – aplikacja sądowa, 1998 r. – uzyskanie dyplomu 
sędziowskiego. W latach 1998–2000 odbył dwuletnie podyplomowe studia 
dziennikarskie na Papieskiej Akademii Teologicznej, natomiast w latach 
2001–2003 studia licencjackie w Instytucie Prawa Kanonicznego PAT w Kra-
kowie zakończone licencjatem z prawa kanonicznego. W latach 2003–2005 
odbył studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym PAT zakończone dok-
toratem w 2006 r. Temat pracy doktorskiej Wymagania i warunki do zawarcia 
małżeństwa według Kodeksu Prawa Kanonicznego i polskiego prawa rodzinnego 
i opiekuńczego. Od 2001 r. praca w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia 
w Łodzi w XV Wydziale Gospodarczym Rejestru Zastawów.

Katarzyna Maler (dr) – ur. 1 maja 1968 r. w Głubczycach, woj. opolskie. 
W 1992 r. ukończyła studia magisterskie w zakresie historii w Wyższej Szko-
le Pedagogicznej w Opolu. W 2002 r. uzyskała doktorat z historii na Uni-
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wersytecie Opolskim na podstawie rozprawy pt. Dzieje Głubczyc do 1742 r. 
jako przykład rozwoju górnośląskiego ośrodka miejskiego w epoce przedindu-
strialnej (Opole 2002). Od 2005 r. pracuje jako nauczyciel historii i wiedzy 
o społeczeństwie w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach. Jest 
autorką i współautorką książek, m.in.: Dzieje Głubczyc do 1742 r. (Opole 
2003); Dzieje Głubczyc w latach 1742–1945 (Krapkowice 2006); Głubczyc-
kie legendy i podania ludowe (Głubczyce 2013); Głubczyccy Kresowianie 
i Sybiracy (Głubczyce 2015). Współautorka szlaków turystycznych na ziemi 
głubczyckiej. Opublikowała ponad 150 historycznych artykułów naukowych 
i popularnonaukowych.

Mirosław Rucki (dr hab. inż) – z-ca redaktora naczelnego czasopisma 
„Miłujcie się!” w wydawnictwie Agape. Wieloletni pracownik Zakładu Me-
trologii i Systemów Pomiarowych w Instytucie Technologii Mechanicznej (Po-
litechnika Poznańska). Autor lub współautor ponad 120 artykułów naukowych 
i referatów wygłoszonych na konferencjach z dziedziny budowy i eksploatacji 
maszyn. Po ukończeniu Podyplomowych Studiów Biblijnych (PWT Wrocław) 
opublikował dwie książki Uczeń Jezusa rozmawia z rabinem (2012) oraz Mo-
dlitwa Pańska w kontekście mentalności żydowskich adresatów Ewangelii Ma-
teusza (2014) i kilka artykułów we „Wrocławskim Przeglądzie Teologicznym” 
oraz w roczniku „Scriptura Sacra”.

Krzysztof Suszko – absolwent Akademii Muzycznej we Wrocławiu na Wy-
dziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki w zakresie dwóch kierun-
ków – teorii muzyki i kompozycji, początkowo zajmował się pracą twórczą 
i pedagogiczną. Następnie był wieloletnim pracownikiem Redakcji Wydaw-
nictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, a niedawno został 
absolwentem teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. 
Przejawia zainteresowania biblijne, dogmatyczne oraz w obszarze teologii du-
chowości. Publikował na łamach rocznika „Scriptura Sacra” artykuły o tema-
tyce egzegetycznej dotyczącej Nowego Testamentu. Obecnie jest doktorantem 
Papieskiego Wydziału Teologicznego w Instytucie Nauk Biblijnych w Katedrze 
Egzegezy Starego Testamentu.

O. Jerzy Tupikowski CMF, (prof. PWT dr hab.) – kierownik Katedry Me-
tafi zyki i Teorii Poznania w Instytucie Filozofi i Chrześcijańskiej Papieskiego 
Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Publikacje książkowe m.in.: Byt i ta-
jemnica. Zarys fi lozofi i Boga (Warszawa 2008); Spór o podstawy teizmu. Racje 
realnego świata czy kreacja religijnych sensów? (Wrocław 2009); Prawda – do-
bro – piękno. Podstawy metafi zyki kultury w odsłonie transcendentaliów rela-
cyjnych (Wrocław 2011); Między realizmem a subiektywizmem. J.L. Balmèsa 
„eklektyczna” reinterpretacja tomizmu (Warszawa 2013). 
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Sławomir Zatwardnicki – ur. 1975 r., absolwent teologii na Papieskim Wy-
dziale Teologicznym we Wrocławiu, obecnie doktorant na tej uczelni, laureat 
nagrody „Pro Redemptione” (2014 r.), publicysta, autor wielu artykułów oraz 
siedmiu książek; ostatnio wydał: Okularnica na wydaniu. O katolickiej nauce 
społecznej na poważnie, bo z humorem (Kraków 2015). Żonaty, ma czwórkę 
dzieci.

Ks. Wojciech Zyzak (prof. dr hab.) – ur. 1969 r. w Żywcu. Od 1993 r. ka-
płan diecezji bielsko-żywieckiej. Od 2014 r. rektor Uniwersytetu Papieskiego 
Jana Pawła II w Krakowie. Zainteresowania naukowe: duchowość laikatu, du-
chowość kapłańska, mistyka karmelitańska, duchowość zmartwychwstańców. 
Najważniejsze publikacje: Zjednoczenie z Bogiem w życiu Ojca Pio (Francesco 
Forgione). Studium na podstawie jego pism (Kraków 2000); Fundamentalna 
rola wiary w życiu i pismach świętej Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) 
(Kraków 2005); Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Duchowość 
chrześcijańska na świeckiej drodze życia (Kraków 2008); Kapłaństwo prezbite-
rów. Studium nauczania Jana Pawła II (Kraków 2010).


