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Andrzej Anderwald, ks. dr hab. – ur. 1964 w Strzelcach Opolskich; adiunkt w Katedrze Teologii
Fundamentalnej i Religiologii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Zajmuje
się kwestią badań interdyscyplinarnych w teologii, relacją wiedzy i wiary, problematyką cudu,
dróg uzasadniania wiary oraz zadań Kościoła we współczesnym świecie. Członek Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce; należy do kolegium redakcyjnego „Przeglądu
Piśmiennictwa Teologicznego”. Ostatnio opublikował: Teologia a nauki przyrodnicze. Rola
wiedzy przyrodniczej w dociekaniach teologicznych (2007).
Tadeusz Dola, ks. prof. dr hab. – ur. 1951 w Zabrzu; profesor zwyczajny na Wydziale Teologicznym
Uniwersytetu Opolskiego. Członek Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce, Komitetu Nauk Teologicznych PAN, Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Badania naukowe
prowadzi w zakresie chrystologii i soteriologii, zwłaszcza problematyki zmartwychwstania
Chrystusa. Opublikował m.in.: Problem komplementarności współczesnych modeli soteriologicznych (1994), Teologia misteriów życia Jezusa (2002). Nagrodzony przez Rektora Uniwersytetu Opolskiego za osiągnięcia naukowe i organizacyjne.
Stanisław Grodź SVD, ks. dr – ur. 1964 w Mikołajkach; adiunkt Katedry Historii i Etnologii Religii
KUL. Specjalizował się w zakresie religioznawstwa (School of Oriental and African Studies
– religie afrykańskie; Uniwersytet w Birmingham – islamistyka; KUL – teologia). Zajmuje
się zagadnieniami z zakresu kontaktów chrześcijańsko-muzułmańskich, kierunkami rozwoju
afrykańskiej teologii chrześcijańskiej, wzajemnym oddziaływaniem religii w Afryce oraz dialogiem międzyreligijnym.
Łukasz Kamykowski, ks. prof. dr hab. – ur. 1951 w Krakowie; kierownik Katedry Chrystologii na
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, dyrektor Międzywydziałowego Instytutu Ekumenii i Dialogu na tymże uniwersytecie. Zajmuje się problematyką teologicznej teorii dialogu, teologią relacji Izrael–Kościół, kwestią dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, statusem teologii fundamentalnej i teologii religii, miejscem Biblii w tożsamości chrześcijańskiej; bada także współczesne konteksty teologii.
Przemysław Kantyka, ks. dr hab., prof. KUL – ur. 1968 w Kielcach; dyrektor Instytutu Ekumenicznego KUL. Zajmuje się teologią ewangelicką, gł. anglikańską i metodystyczną oraz problematyką dialogów ekumenicznych i recepcji ich wyników.
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Krzysztof Kaucha, ks. dr hab., prof. KUL – ur. 1968 w Lublinie; kierownik Katedry Eklezjologii Fundamentalnej w Instytucie Teologii Fundamentalnej KUL. Studiował pod kierunkiem
ks. prof. Mariana Ruseckiego, habilitował się na podstawie rozprawy Wiarygodność Kościoła
w kontekście wyzwań współczesności europejskiej w świetle nauczania Jana Pawła II (2008).
Zajmuje się eklezjologią fundamentalną, myślą Jana Pawła II, obecnością chrześcijaństwa
w Europie oraz współpracą teologii z filozofią.
Antoni Kość SVD, ks. prof. dr hab. – ur. 1949 w Rokietnicy k. Jarosławia; kierownik Katedry Teorii
i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, 2000–2008
prodziekan tegoż wydziału. Zajmuje się przede wszystkim teorią i filozofią prawa oraz prawem chińskim, japońskim i koreańskim. Studiował w Center for Japanese Studies w Kamakura
k. Tokio (jęz. japoński), Sophia University w Tokio (prawo), na Uniwersytecie we Freiburgu,
Yonsei University w Seulu (jęz. koreański); wykładał w Nanzan University w Nagoya, Seoul
National University oraz Sogang University w Seulu. Członek IVR, TN KUL (wiceprezes),
PAN (Oddział w Lublinie); zastępca redaktora naczelnego „Roczników Nauk Prawnych”.
Opublikował m.in.: Podstawy filozofii prawa (20053), Prawo a etyka konfucjańska w historii
myśli prawnej Chin (1998); Filozoficzne podstawy prawa japońskiego w perspektywie historycznej (2001).
Roman Malek SVD, ks. prof. dr hab. – ur. 1951 w Bytowie na Kaszubach; filozof, sinolog (Uniwersytet Bonn 1982, 2002), profesor religioznawstwa na Fakultecie Teologicznym w Sankt
Augustin oraz docent sinologii na Uniwersytecie w Bonn. Dyrektor Instytutu Monumenta Serica, a także redaktor naczelny czasopisma „Monumenta Serica – Journal of Oriental Studies”,
kwartalnika „Chiny dzisiaj” oraz serii wydawniczych „Monumenta Serica Monograph Series”
i „Collectanea Serica”. Redaktor i autor książek dotyczących problematyki chińskiej, m.in.:
Fallbeispiel China. Ökumenische Beiträge zu Religion, Theologie und Kirche im chinesischen
Kontext; Das Tao des Himmels. Die religiöse Tradition Chinas (2 wyd.); The Chinese Face
of Jesus Christ (t. 1–5); Verschmelzung der Horizonte: Mozi und Jesus. Zur Hermeneutik der
chinesisch-christlichen Begegnung nach Wu Leichuan (1869–1944).
Jan Perszon ks. prof. dr hab. – ur. 1958 w Wejherowie; dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 1990–2000 pracował w Towarzystwie Przyjaciół
KUL i reprezentował Rektora KUL w USA i Kanadzie; 2000–2005 proboszcz parafii św. Piotra i Pawła w Pucku, jednocześnie wykładowca misjologii i antropologii kulturowej na KUL
(do 2001), a od jesieni 2001 teologii fundamentalnej i religiologii na Wydziale Teologicznym
UMK. Opublikował kilka książek i kilkadziesiąt artykułów z zakresu antropologii kulturowej
i etnologii religii (kultura religijna Kaszub) oraz eklezjologii, w tym dwie monografie: Na brzegu życia i śmierci. Zwyczaje, obrzędy oraz wierzenia pogrzebowe i zaduszkowe na Kaszubach
(1999), Ecclesia semper reformanda? Kolegialność Kościoła w posoborowej eklezjologii amerykańskiej (2009). Jest przewodnikiem Pieszej Pielgrzymki Kaszubskiej z Helu na Jasną Górę.
Andrzej Pietrzak SVD, ks. dr – pracownik Instytutu Teologii Fundamentalnej KUL; Studiował w Instituto Teológico São Paulo w Brazylii, na KUL i Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie.
Wydał m.in.: Opcja na rzecz ubogich znakiem wiarygodności Kościoła (2002), O povo de Deus
segundo Leonardo Boff (2010), Teologia da inculturação segundo Michael Amaladoss e Mário
de França Miranda (2010); ponadto współautor książek: Leksykon wielkich teologów XX/XXI
wieku (2004; 2006), Dzieje kultury latynoamerykańskiej (2009).
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Marian Rusecki ks. prof. dr hab. – ur. 1942; kierownik Katedry Chrystologii Fundamentalnej KUL;
przewodniczący Komitetu Nauk Teologicznych PAN, przewodniczący Wydziału VI: Nauk Teologicznych Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, członek Pontificia Academia Theologica.
Autor kilkudziesięciu książek, m.in: Wierzcie moim dziełom. Funkcja motywacyjna cudu w teologii XX wieku (1988), Istota i geneza religii (19962), Wiarygodność chrześcijaństwa (1994),
Cud w chrześcijaństwie (1996), Funkcje cudu (1997), Gottes Wirken in der Welt. Dimensionen
und Funktionen des biblischen Wunderbegriffs (2001), Problem cudu w religiach pozachrześcijańskich (2001), Pan zmartwychwstał i żyje. Zarys teologii rezurekcyjnej (2006), Traktat o cudzie (2006), Traktat o religii (2007), Traktat o Objawieniu (2007), oraz ponad 600 artykułów.
Adam Wąs SVD, ks. dr – ur. 1963 w Chorzowie; islamolog, arabista, asystent w Katedrze Teologii
Religii na Wydziale Teologii KUL, wykładowca na Uniwersytecie Gdańskim oraz w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie (UWM w Olsztynie); dyrektor
Centrum Dialogu Kultur i Religii; członek Komitetu ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi przy Radzie ds. Dialogu Religijnego Konferencji Episkopatu Polski (od 2006); współprzewodniczący Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów (od 2008); redaktor serii wydawniczych: „Materiały i Studia Księży Werbistów” oraz „Dialog Kultur i Religii”. Zajmuje się m.in.
dialogiem chrześcijańsko-muzułmańskim, fundamentalizmem islamskim oraz problematyką
chrześcijańskiej i islamskiej misji. Opublikował m.in. Oblicza Jezusa Chrystusa w kulturach
i religiach świata (2007).
Henryk Zimoń SVD, ks. prof. dr. hab. – ur. 1940 w Wodzisławiu Śląskim; dyrektor Instytutu Teologii Fundamentalnej KUL oraz kierownik Katedry Historii i Etnologii Religii w Instytucie
Teologii Fundamentalnej tegoż uniwersytetu. Zajmuje się przede wszystkim problematyką kultur
i religii Afryki, religiami ludów pierwotnych, monoteizmem pierwotnym, etnologią kulturowo-historyczną, dialogiem międzyreligijnym. Członek międzynarodowego Instytutu Anthropos
(od 1975) i Komitetu Nauk Etnologicznych PAN (od 1991). Opublikował m.in.: Regenriten auf
der Insel Bukerebe (Tanzania) (1974), Monoteizm pierwotny. Teoria Wilhelma Schmidta i jej
krytyka w wiedeńskiej szkole etnologicznej (1989), Afrykańskie rytuały agrarne na przykładzie
ludu Konkomba (1992), Sakralność ziemi u ludu Konkomba z Afryki Zachodniej (1998), Religia
w świecie współczesnym. Zarys problematyki religiologicznej (2000, 2001, 2100, red.), African
Traditional Religions in the Perspective of Comparative Studies and Interreligious Dialogue
(2010).

