
 

 

Gralczyk Aleksandra – doktor, medioznawca, pedagog. Absolwentka Instytutu 

Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na UKSW oraz Pedagogiki Przedszkolnej z Terapią 

Zaburzeń Rozwojowych. Ukończyła studium Zarządzania Oświatą oraz liczne szkolenia z 

zakresu projektowania graficznego. Specjalizuje się w zakresie komunikacji wizualnej, 

edukacji medialnej oraz pedagogiki. 

Kot Mateusz – dr, asystent w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na 

UKSW. Zajmuje się badaniem procesów komunikacji w mediach oraz środowiskach 

projektowych. Zawodowo związany z projektami i warsztatami z dziedziny edukacji 

medialnej oraz edukacji pozaformalnej. 

Kusiak Rafał – ksiądz diecezji sandomierskiej; doktorant w katedrze Edukacji 

Medialnej na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. 

Absolwent studiów specjalistycznych w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w 

Toruniu na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz studiów podyplomowych z 

teologii moralnej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Redaktor naczelny 

portalu ewangelizacyjnego diecezji sandomierskiej www.santeos.pl. 

Niewińska Jolanta – dr, adiunkt w Katedrze Teologii Mediów Uniwersytetu 

Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, absolwentka teologii (KUL), dziennikarstwa (UJ) 

oraz edukacji medialnej (KUL). Autorka reportaży telewizyjnych emitowanych, m. in. w TVP 

Kraków, TVP 1, TVP 2, TV Polonia oraz książek, m. in.: „Dziennikarz – osoba zintegrowana. 

Personalizm katolicki integralny w edukacji zawodowej ludzi mediów” (Kraków 2016), „W 

Jego cieniu” (Kraków 2017), „Nie ma za trudnych spraw. Teologia mediów w praktyce 

redakcyjnej” (Kraków 2014), „Krótki film o pozorach wolności” (Kraków 2007). 

Wykładowca dziennikarstwa telewizyjnego i prasowego w Instytucie Dziennikarstwa i 

Komunikacji Społecznej UPJP II w Krakowie. 

Pastwa Rafał Jakub – dr, ksiądz archidiecezji lubelskiej, dziennikarz, teolog, 

medioznawca, kierownik lubelskiej redakcji „Gościa Niedzielnego”. Ukończył studia na 

Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Autor trzech publikacji literackich, dwóch książek 



naukowych oraz książeczek edukacyjnych dla dzieci. Nagrodzony „Angelusem Lubelskim” w 

dziedzinie kultury medialnej za 2016 r. Jego zainteresowania naukowe dotyczą medialnej 

kreacji rzeczywistości, mediatyzacji instytucji kościoła oraz kultury nieufności. 

Siedlanowski Paweł – teolog, dziennikarz, autor kilkuset artykułów i opracowań z 

zakresu teologii, literatury polskiej, psychologii społecznej, mediów, teorii edukacji. 

Wykładowca teologii kultury i kultury języka polskiego. Członek zespołu badawczego 

Centrum Profilaktyki Społecznej w Milanówku. Obszar zainteresowań naukowych: wpływ 

technologii cybernetycznych na rozwój dzieci i młodzieży, wpływ mediów na kształtowanie 

nowych modeli komunikacji i zachowań społecznych, zmiany w języku polskim modelowane 

przez proces mediacji i cyfryzacji życia. 

Sobecka Justyna – mgr, pracownik administracji centralnej Rektoratu Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierownik Centrum Informacji Patentowej i Normalizacji, 

aplikant Rzecznika Patentowego. Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Mikołaja 

Kopernika w Toruniu oraz teologii małżeństwa i rodziny na Uniwersytecie Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach 

związanych z ochroną własności przemysłowej oraz informacją patentową. Zajmuje się także 

badaniem mediów poświęconych zagadnieniom wynalazczości, patentów i racjonalizacji. 

Solniczek Marek – ksiądz archidiecezji białostockiej; doktorant w katedrze Edukacji 

Medialnej na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. W 2018 roku 

podjął studia w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu na kierunku 

dziennikarstwo i komunikacja społeczna. 

Szulich-Kałuża Justyna – dr hab. prof. KUL, dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i 

Komunikacji Społecznej KUL, Kierownik Katedry Komunikacji Wizualnej. Członek 

Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, 

Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej, Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i 

Mediami, Akademii Społecznej. Od 2001 roku zatrudniona na Katolickim Uniwersytecie 

Lubelskim. 


