
INFORMACJE O AUTORACH

MAREK DUDEK, dr muzykologii, publicysta, pedagog. W badaniach zajmuje się
kulturą muzyczną Lublina i Lubelszczyzny oraz historią XIX i XX w. Autor ksią-
żek, artykułów naukowych i publicystycznych, haseł i opracowań encyklopedycz-
nych. E-mail: mareqdudek@gmail.com.

SZYMON FEDOROWICZ, dr hab.; prezbiter archidiecezji krakowskiej. Skończył stu-
dia historyczne na UJ, teologiczne na PAT oraz specjalistyczne z liturgiki w Insty-
tucie Katolickim w Paryżu. Zainteresowania badawcze: historia liturgii (zwłaszcza
Kościoła krakowskiego), teologia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego.
W latach 1997–2003 pracownik w PAT; przez szereg lat współpracował jako dusz-
pasterz w Ośrodku Katechumenalnym w Krakowie. Aktualnie duszpasterz w koś-
ciele sióstr wizytek w Krakowie oraz kapelan Kawalerów Maltańskich. E-mail:
sfedorowicz@diecezja.krakow.pl.

JERZY KOSTORZ, dr hab., prof. UO; prezbiter diecezji opolskiej, kapelan Jego Świą-
tobliwości, adiunkt w Katedrze Katechetyki i Teologii Pastoralnej Wydziału Teo-
logicznego Uniwersytetu Opolskiego. Autor i redaktor kilku książek; organizator
wielu imprez sportowych i ewangelizacyjno-kulturalno-rozrywkowych; wizyta-
tor nauki religii; kapelan ludzi sportu diecezji opolskiej; pasjonat sportu. E-mail:
jkostorz@poczta.onet.pl.

PIOTR KULBACKI , dr hab.; prezbiter archidiecezji łódzkiej; pracownik Instytutu
Liturgiki i Homiletyki KUL. Prowadzi badania nad zagadnieniami formacji litur-
gicznej oraz nad dorobkiem pastoralno-liturgicznym ks. Franciszka Blachnickiego
i ks. Wojciecha Danielskiego, kurator „Instytutu Formacji Pastoralno-Liturgicznej”
(KUL). E-mail: piotrkulbacki@oaza.pl.

DARIUSZ KWIATKOWSKI , dr hab., prof. UAM;  prezbiter diecezji kaliskiej. Obecnie
pracuje w WSD w Kaliszu i jest adiunktem Wydziału Teologicznego UAM w Poz-
naniu. Jest redaktorem naukowym „Kaliskich Studiów Teologicznych”. E-mail:
kwiatkowski@post.pl.

RYSZARD SELEJDAK, dr hab.; prezbiter archidiecezji częstochowskiej, patrolog
i teolog dogmatyk, wieloletni pracownik watykańskiej Kongregacji Edukacji Kato-
lickiej. Od 22 kwietnia 2013 r. — Dyrektor Departamentu Seminariów watykańskiej
Kongregacji ds. Duchowieństwa. Autor licznych artykułów naukowych z zakresu
teologii patrystycznej, zwłaszcza dotyczącej zagadnień diakonatu i kapłaństwa.
E-mail: r.selejdak@virgilio.it.



ANNA SYGULSKA, dr; Politechnika Poznańska Wydział Architektury. Prowadzi ba-
dania naukowe obejmujące problematykę akustyki architektonicznej, w szczegól-
ności dotyczące takich obiektów jak: kościoły, sale koncertowe, teatry operowe.
E-mail: anna.sygulska@put.poznan.pl.

PIOTR SZUKIEL , (ur. 1984) doktorant w Instytucie Historycznym Uniwersytetu
Wrocławskiego. Do jego głównych zainteresowań badawczych należy średnio-
wieczna liturgia diecezji wrocławskiej, ze szczególnym uwzględnieniem klasztoru
kanoników regularnych NMP na Piasku. Obecnie opracowuje monografię średnio-
wiecznej liturgii w tym klasztorze w oparciu o nieznany dotąd liber ordinarius
opactwa z 1440 r. E-mail: piotrszukiel@gmail.com.

PIOTR WAJS, mgr-lic.; doktorant na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opol-
skiego. Na tym samym wydziale ukończył studia magisterskie (2000), następnie
odbył studia podyplomowe z informatyki (2002), zarządzania oświatą (2005), przed-
siębiorczości (2008) oraz uzyskał licencjat rzymski (2013). Nauczyciel religii i in-
formatyki w ZSO nr 1 w Opolu. E-mail: piotr.wajs@zhr.pl.

EDWARD WASILEWSKI, dr; prezbiter diecezji bydgoskiej; wykładowca homiletyki
i teologii przepowiadania w Prymasowskim Instytucie Kultury Chrześcijańskiej,
Wyższym Seminarium Duchownym diecezji bydgoskiej oraz w Prymasowskim
Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie; członek Stowarzyszenia Homile-
tów Polskich. E-mail: edwasil@poczta.onet.pl.

DEBORA JUSTYNA WIĄCKIEWICZ, doktorantka w  Instytucie Muzykologii Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego w Krakowie; jest członkinią Zgromadzenia Sióstr Bene-
dyktynek Misjonarek. W 2011 roku ukończyła studia magisterskie w Instytucie Mu-
zykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II uzyskując tytuł
magistra muzykologii. W 2014 roku ukończyła na UKSW w Warszawie podyp-
lomowe studia w zakresie teologii ogólnej z przygotowaniem katechetycznym.
E-mail: deborahosb@gmail.com.


