
Ks. dr hab. Przemysław Artemiuk  
 
(ur. 1974), teolog fundamentalny i duszpasterz, adiunkt na Wydziale Teologicznym UKSW  

w Warszawie, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży oraz sekretarz 

Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce. Autor monografii: Chrystologia 

„zstępująca” kard. Christopha Schönborna (2011) i Renesans apologii (2016), a także redaktor 

następujących tomów studiów: Zrozumieć wiarę (2013), Kościół Franciszka (2014), 

Wiarygodność chrześcijańskiego orędzia zbawienia (2015), Współczesny kontekst 

chrześcijaństwa (2016), Islam. Apologia i dialog (2016), Teologia fundamentalna na straży 

tożsamości chrześcijaństwa (2017). 

 

 Ks. dr Zbigniew Franciszek Skuza 

 

(ur. 18.09.1966 r. w Ostrołęce), kapłan Diecezji Łomżyńskiej. Studia seminaryjne: w Wyższym 

Seminarium Duchownym w Łomży oraz w Modenie we Włoszech. Święcenia kapłańskie: 

29.06.1991 r. w Łomży. Studia specjalistyczne: z teologii w Studio Teologico Accademico 

Bolognese w Bolonii (Włochy), a następnie studia specjalistyczne z nauk biblijnych  

w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, oraz z teologii biblijnej w Papieskim 

Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, uwieńczone doktoratem z teologii biblijnej. Praca 

doktorska pod tytułem: „Servitori sull’esempio di Gesù. Contributo allo studio del discepolato 

secondo Marco 10,32-45”, napisana pod kierunkiem O. Prof. Klemensa Stocka SJ, profesora 

Papieskiego Instytutu Biblijnego i Sekretarza Papieskiej Komisji Biblijnej. Od 2009 roku 

wykłada język hebrajski oraz egzegezę Starego i Nowego Testamentu w WSD Łomży,  

w którym pełni też funkcję Wicerektora. Jest autorem konferencji, cyklów wykładów oraz 

artykułów o tematyce biblijnej i teologicznej. 

 

Anna Sobocińska  
 

psycholog, pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej. Pracuje w Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 w Łomży i Przedszkolu Publicznym z Oddziałami 

Integracyjnymi w Łomży, jako psycholog. Zajmuje się w szczególności diagnozą zaburzeń  

w rozwoju i trudności w uczeniu się dzieci oraz pomocą terapeutyczną dla dzieci  

z niepełnosprawnością.  

 

Ewa Frołow  

 
pedagog, trener, coach, mediator. Doświadczony nauczyciel, dyrektor i wicedyrektor szkół 

publicznych i niepublicznych różnych etapów edukacji. Wychowawca Bursy Szkolnej  

nr 1 w Łomży.  Od 2010 roku związana  z Instytutem Badań Edukacyjnych w Warszawie. Jako 

specjalista ds. badań i analiz bierze udział w interdyscyplinarnych badaniach naukowych nad 

funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji w Polsce. Aktualnie jako ekspert do spraw 

uczenia się zajmuje się upowszechnianiem wiedzy nt. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, 

Polskiej Ramy Kwalifikacji.  


