Noty O AUTORACH
ANTONI BARTOSZEK, ks. dr hab. – ur. 1968 r. w Rudzie Śląskiej; prezbiter archidiecezji katowickiej, teolog moralista; doktorat – 1999 (KUL), habilitacja – 2010
(UŚ); od 2001 r. – adiunkt w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (najpierw w Katedrze Psychologii Religii, Pedagogiki oraz Katolickiej
Nauki Społecznej, następnie w Zakładzie Teologii Moralnej i Duchowości; od 2010
– kierownik Zakładu Nauk o Rodzinie); także od 2001 – kapelan w Ośrodku dla
Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej; autor książek, m.in: Człowiek w obliczu cierpienia i umierania. Moralne aspekty opieki paliatywnej, Katowice 2000; Seksualność
osób niepełnosprawnych. Studium teologicznomoralne, Katowice 2009; redaktor książek oraz autor ok. 40 artykułów naukowych.
MAŁGORZATA DUDA – socjolog, dr teologii w zakresie katolickiej nauki społecznej (2002); z-ca dyrektora Instytutu Nauk o Rodzinie ds. Pracy socjalnej Uniwersytetu
Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Członek Rady naukowej serii wydawniczej
Formacja Socjalna. Autorka licznych publikacji naukowych, krajowych i zagranicznych w zakresie wsparcia rodziny (W stronę wzmocnienia. Rodzina chrześcijańska
w dobie zmian, 2011); problematyki osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
– zwłaszcza bezrobotnych, biednych, starszych i bezdomnych (Problematyka bezrobocia i jej społeczno – duchowych skutków w świetle katolickiej nauki społecznej, 2002);
(Bezdomny moim bratem. O polskiej bezdomności przełomu wieków w świetle społecznego nauczania Kościoła, 2011); polityki społecznej (Opcja preferencyjna na rzecz
ubogich w obszarze polityki społecznej – wybrane zagadnienia z nauczania społecznego Kościoła, 2010) i pracy socjalnej (Odpowiedzialność w pracy socjalnej. Założenia
a rzeczywistość, 2011), zwłaszcza w zakresie współczesnej etyki zawodowej, istotnych
wartości w zawodzie pracownika socjalnego (Praca socjalna zorientowana na wartości, 2011).
WITOLD JANOCHA, ks. dr hab. – ur. w 1964 r. w Porąbkach, prezbiter diecezji
kieleckiej; socjolog i teolog; doktorat – 2001 (KUL), habilitacja 2011 (KUL); od 2001
do 2005 roku dyrektor Domu dla Osób Niepełnosprawnych w Piekoszowie (diec. kielecka); od 2002 do 2008 roku adiunkt w Instytucie Pedagogiki i Psychologii Akademii
Świętokrzyskiej; od 2008 roku adiunkt w Katedrze Życia Społecznego Rodziny w Instytucie Nauk o Rodzinie KUL; autor książek: Religijność osób niepełnosprawnych
i ich rodzin. Studium socjologiczno-pastoralne (Lublin 2011); Rodzina z osobą niepełnosprawną w społecznym systemie wsparcia (Kielce 2009); Poczucie sensu życia osób
z niepełnosprawnością (Kielce 2008); redaktor: Niepełnosprawność. Wybrane aspekty
sytuacji osób niepełnosprawnych i ich rodzin (Kielce 2006); autor wielu publikacji
naukowych. Kierownik projektu badawczego Diagnoza systemu wsparcia społecznego rodziny z osobą niepełnosprawną – przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu
(2008).
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WERONIKA JUROSZEK, dr – ur. w 1976 r., psycholog; adiunkt w Zakładzie
Nauk o Rodzinie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Doktorat – 2008
(UKSW). Autorka książki: Autoprezentacja młodzieży szkolnej. Emocjonalne i poznawcze konsekwencje deprecjonującej i faworyzującej autoprezentacji u młodzieży
z wysokim i niskim lękiem społecznym. Interesuje się zagadnieniem lęku społecznego,
autoprezentacji w sytuacji powodzenia i niepowodzenia, postrzeganiem postaw rodzicielskich przez dzieci.
JAN HOLEKSA, prof. zw. dr hab. – biolog, pracownik naukowy Instytutu Botaniki
Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Zajmuje się ekologią ekosystemów leśnych
oraz ochroną przyrody. Jest członkiem Komitetu Ekologii i Komitetu Botaniki PAN.
Przewodniczy Sekcji Geobotaniki i Ochrony Szaty Roślinnej Polskiego Towarzystwa
Botanicznego. Jest wiceprzewodniczącym Rady Naukowej Babiogórskiego Parku
Narodowego oraz członkiem Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody w Katowicach.
Uczestniczy w pracach rad redakcyjnych trzech czasopism poświęconych ekologii
i ochronie przyrody. W jego dorobku znajduje się kilkadziesiąt prac naukowych z zakresu ekologii roślin i ekologicznych podstaw ochrony przyrody, a także liczne opracowania popularyzujące wiedzę o życiu lasu i wartościach przyrodniczych naszego
kraju. Od trzech lat jest studentem teologii w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach.
WITOLD KANIA, ks. dr – ur. w 1967 r., prezbiter archidiecezji katowickiej.
Doktorat – 2002 (Universidad de Navarra, Pamplona, Hiszpania). Od 2004 r. – adiunkt
w Zakładzie Filozofii Chrześcijańskiej, a obecnie (2010) Teologii Fundamentalnej
i Filozofii Chrześcijańskiej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; redaktor opracowań zbiorowych, autor kilkunastu artykułów naukowych.
Zainteresowania naukowe: metaetyka, etyka analityczna, teorie bioetyczne, bioetyczna
analiza przypadków klinicznych. Członek Komisji Bioetycznej Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach. Kapelan Zakonu Rycerzy Kolumba w archidiecezji katowickiej.
MARIOLA KOZUBEK, dr – pedagog i tłumacz języka włoskiego; doktorat – 2009
(KUL); od 2011 r. – adiunkt w Zakładzie Nauk o Rodzinie Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Śląskiego; współredaktor (z T. Czakańskim i W.J. Sztykiem) tomu nr 9
„Szkoła Seraficka”, Katowice 2011, autorka 30 artykułów naukowych z zakresu pedagogiki. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień związanych z pedagogiką rodziny, zwłaszcza w aspekcie wielokulturowości.
KATARZYNA KUTEK-SŁADEK – pedagog specjalny, asystent w Katedrze
Pedagogiki Ogólnej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. Absolwentka podyplomowych studiów kwalifikacyjnych Doradztwo zawodowe (2006). Od 2007 r. Pełnomocnik Rektora UPJPII ds. Osób Niepełnosprawnych.
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Autorka publikacji naukowych, krajowych i zagranicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, funkcjonowania osób niepełnosprawnych w rodzinie czy szeroko pojętej problematyki poradnictwa zawodowego dla osób
z niepełnosprawnościami.
WOJCIECH OTRĘBSKI, dr hab. – prof. KUL: psycholog, doradca zawodowy, kierownik Katedry Psychologii Rehabilitacji w Instytucie Psychologii KUL.
Zainteresowania badawcze: psychologia rehabilitacji, doradztwo zawodowe dla osób
niepełnosprawnych, diagnoza funkcjonalna w psychologii rehabilitacji, narzędzia
diagnostyczne w rehabilitacji, wczesna stymulacja rozwoju, nauczanie integracyjne.
Konsultant naukowy w krajowych i międzynarodowych programach badawczych.
Autor, współautor lub redaktor ponad 100 publikacji naukowych, m.in. książek: Szansa
na społeczną akceptację (Lublin, RW KUL 1997); Osoby z upośledzeniem umysłowym
w sytuacji pracy (Lublin, TN KUL 2001); Interakcyjny model rehabilitacji zawodowej
osób z upośledzeniem umysłowym (Lublin, Wyd. KUL 2007); Sytuacja psychologiczna osób z niepełnosprawnością na rynku pracy (Lublin, Instytut Rynku Pracy 2008);
Wspieranie rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem wyzwaniem dla pracy socjalnej,
(Lublin, Europerspektywa 2011). Kontakt: otrebski@kul.pl
KRZYSZTOF SOSNA, ks. dr – ur. w 1962 r., prezbiter archidiecezji katowickiej,
doktor teologii w zakresie katechetyki (UKSW 2000); był wizytatorem nauki religii,
wykładowcą katechetyki w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach
i Seminarium Ojców Franciszkanów w Panewnikach; od roku 2001 jest adiunktem
Zakładu Katechetyki, Pedagogiki Chrześcijańskiej i Katolickiej Nauki Społecznej
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajmuje się katechezą specjalną, koncentrując się na zagadnieniach dotyczących rodziny z dziećmi
niepełnosprawnymi i przygotowaniem do sakramentów osób szczególnej troski; jest
organizatorem ogólnopolskich spotkań katechetów szkół specjalnych.
WOJCIECH SURMIAK, ks. dr – ur. w 1975 r., prezbiter archidiecezji katowickiej,
teolog moralista; doktorat – KUL JPII (2007); adiunkt w Zakładzie Teologii Moralnej
i Duchowości na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;
opiekun praktyk zawodowych studentów kierunku nauki o rodzinie; sekretarz
Redakcji „Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych”; sekretarz Sekcji Polskiej
Europejskiego Stowarzyszenia Teologii Katolickiej (ET) z siedzibą w Wiedniu.
Główne zainteresowania badawcze: bioetyka i jej źródła, moralność małżeńska i rodzinna, etyka życia religijnego. Autor książki – Opcja preferencyjna na rzecz ubogich
wyrazem miłości społecznej. Studium teologiczno moralne w świetle nauczania Jana
Pawła II (Katowice 2009) oraz kilkunastu artykułów z zakresu historii teologii moralnej, teologii moralnej ogólnej i bioetyki. Podejmuje także pracę translatorską z języka
angielskiego, francuskiego i włoskiego. Mieszka w Katowicach. Adres do korespondencji: wojciech.surmiak@us.edu.pl
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ANDRZEJ UCIECHA, ks. dr hab. – ur. w 1960 r., prezbiter archidiecezji katowickiej; historyk Kościoła starożytnego i patrolog; doktorat – 2000 (UKSW), habilitacja – 2010 (UŚ); od 2001 r. – adiunkt w Zakładzie Teologii Patrystycznej i Historii
Kościoła Wydziału Teologicznego UŚ; autor książek: Ascetyczna nauka w „Mowach
Afrahata (Katowice 2002); Polemika św. Efrema z manicheizmem w „Refutationes”
(Katowice 2009); członek Sekcji Patrystycznej przy Komisji Episkopatu Polski ds. Nauki Katolickiej, Komisji Bizantynologicznej Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej
PAN oraz l’Association Internationale d’Études Patristiques (A.I.E.P.); sekretarz redakcji wydawnictwa Studia Antiquitatis Christianae. Series Nova.
GRZEGORZ WIĄCEK, dr – adiunkt w Katedrze Psychologii Rehabilitacji
KUL. Uczestnik krajowych i międzynarodowych programów naukowych.
Stypendysta Polish-British Young Scientists Programme (KBN, British Council) oraz
Towarzystwa Przyjaciół KUL w Londynie. Współpracownik Towarzystwa Pomocy
Głuchoniewidomym w Warszawie. Autor książki pt. Efektywna integracja szkolna.
Systemowy model uwarunkowań powodzenia w kształceniu integracyjnym (TN KUL,
2008), a także artykułów i referatów na temat kształcenia integracyjnego dzieci z niepełnosprawnością oraz osób głuchoniewidomych. Zainteresowania naukowe: edukacja
osób niepełnosprawnych (ze szczególnym uwzględnieniem systemu nauczania kierowanego oraz kształcenia integracyjnego), problematyka niepełnosprawności sprzężonych, metody statystyczne w badaniach psychologicznych.
DANUTA WOLSKA, dr – adiunkt w Instytucie Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie. W swojej pracy naukowej skupia się głównie wokół
problemów życia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną oraz złożonymi niepełnosprawnościami. Zainteresowania badawcze dotyczą badań nad jakością
życia, aktywnością zawodową, przystosowaniem emocjonalno-społecznym i autonomią wyżej wymienionych osób w biegu ich życia. Od 1983 r. czynny uczestnik życia
wspólnot Wiara i Światło, w których towarzyszy osobom z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzinom. Członek zarządu Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Osób
Niepełnosprawnych ich Rodzin i Przyjaciół.
MAREK WÓJTOWICZ, dr – ur. w 1970 r., filozof, psycholog, pedagog. Doktorat
– 2002 (UŚ). Od 2001 r. asystent, od 2002 r. adiunkt na Wydziale Teologicznym
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, obecnie w Zakładzie Nauk o Rodzinie. Autor
książki Doświadczenie lęku egzystencjalnego jako sytuacja wyboru (Katowice 2005);
współredaktor (z W. Kanią) pracy zbiorowej Filozofia a śmierć (Katowice 2007); autor
ponad 20 artykułów naukowych z zakresu filozofii, psychologii i pedagogiki.

