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Przedstawienie wykładowców (wg kolejności wystąpieo): 
 

 dr Mateusz Wichary 
 
Przewodniczący Rady Kościoła Chrześcijan 
Baptystów w RP, były przewodniczący Aliansu 
Ewangelicznego w RP, redaktor naczelny „Słowa 
Prawdy”, doktor teologii, członek Rady 
Naukowej Wyższego Baptystycznego 
Seminarium Teologicznego, Prezes Zarządu 
Instytutu Analiz Płci i Seksualności „Ona i On”. 
 

 
 

 

Matthew Grech 

Były gej, lider uwielbienia, wokalista, producent 
muzyczny i autor tekstów. Nawrócił się do Jezusa 
w Londynie, w trakcie swojej kariery muzycznej. 
Współzałożyciel i dyrektor Christian Record Label 
i Royal Seed Music. Dzielił się swoim 
świadectwem  w programie X-Factor na Malcie, 
w 2018 roku. Prawdopodobnie pierwszy były gej 
na świecie publicznie zaatakowany przez  
członka rządu. Matthew obecnie podróżuje po 
świecie jako mówca  i  lider muzyczny, 
zachęcając byłe osoby LGBT do powstania i  
włączenia się w budowanie kościołów. Pionier  
muzyki chrześcijaoskiej na Malcie i poza jej 
granicami.   
https://royalseedmusic.com 

 

 dr inż. Przemysław Chmielecki 
 
Adiunkt w Zakładzie Filozofii, Katedrze Teologii 
Systematycznej Wyższego Baptystycznego 
Seminarium Teologicznego w Warszawie. 
Specjalista IT w obszarze chmury obliczeniowej, 
automatyzacji i zarządzania dużymi instalacjami 
serwerowymi. Doktorat z filozofii nauki (UMK 
2018), magister inżynier informatyki sp. 
programowanie (2017 WSInf), magister 
kognitywistyki (UMK 2015) i resocjalizacji (UKW 
2013). Naukowo zainteresowany szkolnictwem 
wyższym, rynkiem pracy, wykorzystaniem 
nowych technologii. 
 

https://royalseedmusic.com/


 dr Mike Davidson  
 
(BTh, BA, BEd, UED, PhD) pracował na 
Uniwersytecie Rhodes (Południowa Afryka), 
Nottingham, Surrey i Ulster (Wlk. Brytania). 
Obecnie prowadzi chrześcijaoską organizację 
Core Issues Trust, gdzie zajmuje się m.in. 
wspieraniem osób o niechcianych skłonnościach 
homoseksualnych. Członek Zarządu organizacji 
International Federation for Therapeutic and 
Counselling Choice, Alliance for Therapeutic 
Choice and Scientific Integrity (poprzednio 
NARTH).  Jego praca skupia się wokół pomocy 
dla osób poprzednio identyfikujących się jako 
LGBT, aby odnalazły się na nowo w życiu, jeśli 
taki jest ich wybór.  Producent trzech filmów 
dokumentalnych związanych z tą tematyką: 
"Voices of the Silenced” (2018), "Nicolosi a True 
Friend" (2017) and “Once Gay” (2019). Mieszka z 
żoną Lynore w Irlandii Północnej.  
 

 dr Włodzimierz Tasak  
 
Absolwent Wydziału Humanistycznego 
Uniwersytetu Gdaoskiego (kierunek historia), 
który ukooczył w 1988 roku, a także Seminarium 
Teologicznego Polskiego Kościoła Chrześcijan 
Baptystów w W-wie (ukooczonego w roku 1989) 
oraz Chrześcijaoskiej Akademii Teologicznej, 
którą ukooczył w roku 1998.W roku 2012 uzyskał 
w Chrześcijaoskiej Akademii Teologicznej w  
Warszawie stopieo naukowy doktora teologii. 
Rektor WBST od 2018 roku. Autor książek: 
Historia statusu prawnego Kościoła 
Baptystycznego w Polsce w latach 1918-1997 
(2015), Reformacja - sukces czy porażka (2017). 
 

 ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr 
 
Ksiądz katolicki, zakonnik, teolog i publicysta. 
Profesor teologii zatrudniony w Uniwersytecie 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w 
Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w 
Toruniu. W grudniu 2013 r. zaatakowany w 
Poznaniu w czasie wykładu na temat ideologii 
gender (por. P. Bortkiewicz, Historia jednego 
wykładu, czyli gender zdemaskowany, Wyd. 
Prohibita 2014). Zajmuje się m.in. katolicką 
nauką o małżeostwie i rodzinie. 



 mgr Agnieszka Marianowicz-Szczygieł 
 
Absolwentka psychologii na KUL, doradca 
chrześcijaoski, wiceprezes Fundacji Instytut 
Analiz Płci i Seksualności „Ona i  On”, członek 
Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijaoskich; 
pisze artykuły popularno-naukowe, prowadzi 
grupy wsparcia, zajmuje się także 
psychoedukacją w dziedzinie zagadnieo 
związanych z rodziną, płcią i seksualnością. 
 

 dr Andrzej Margasioski  
 
Dr psychologii, wykładowca na Uniwersytecie 
Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza 
w Częstochowie. Jego podstawowym obszarem 
badawczym jest problematyka uzależnieo, w 
szczególności rodzin z chorobą alkoholową. 
Podejmuje także próby odczytania 
antropologicznych podstaw koncepcji 
genderowych (w szczególności u Judith Butler) i 
ich (nie)konsekwencji wychowawczo-
edukacyjnych. Bada  postawy wobec 
homoseksualizmu. Autor pierwszego w Polsce 
profesjonalnego narzędzia Skale Postaw Wobec 
Homoseksualizmu. 
 
Więcej: http://www.andrzejmargasinski.com 
 

 dr hab. Wojciech Gajewski 
 
Prof. nadzwyczajny, pastor Zboru Chrystusa 
Zbawiciela we Fromborku. Zawodowo związany 
z Uniwersytetem Gdaoskim. Specjalizuje się 
w historii starożytnej, historii Kościoła, 
społeczno-religijnych aspektach wczesnego 
Imperium Rzymskiego, relacjach chrześcijaostwa 
i judaizmu okresu tzw. drugiej Świątyni, 
problematyce rodziny i domostwa w kulturze 
antyku oraz w historii ruchu pentekostalnego. 
Autor kilku monografii, m.in. Charyzmat, urząd, 
hierarchia [2010], Ekklesia a oikos w epoce 
Nowego Testamentu. Kościół w świetle 
antycznego domostwa *2013+, współautor wielu 
opracowao zbiorowych, m.in. Disciplinaarcani 
w chrześcijaostwie [2015], Grzech i dyscyplina 
w Kościele antycznym[2015], oraz ponad 
sześddziesięciu artykułów naukowych. 
 

http://www.andrzejmargasinski.com/


 

ks. dr  hab. Dariusz Oko, prof. UPJPII  

  

Posiada doktoraty zarówno z filozofii jak i z 
teologii oraz habilitację z filozofii, pracuje jako 
kierownik Katedry Filozofii Poznania Wydziału 
Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana 
Pawła II w Krakowie. Przez 16 lat był 
duszpasterzem studentów, a 
od 21 lat jest duszpasterzem lekarzy 
Archidiecezji Krakowskiej. Jest znanym znawcą i 
krytykiem ideologii gender oraz publicystą. 

 


