
NOTY O AUTORACH  

PROF. DR HAB. ZBIGNIEW W. KUNDZEWICZ 
Profesor nauk o Ziemi i członek korespondent 
Polskiej Akademii Nauk oraz członek Academii 
Europaea. Jest absolwentem Politechniki Warszaw-
skiej (1974). Posiada stopnie naukowe doktora (1979) 
i doktora habilitowanego (1985) w dziedzinie geofi-
zyki –  hydrologii (Instytut Geofizyki PAN). Był 
kierownikiem Zakładu Klimatu i Zasobów Wodnych 
w Instytucie Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN 
w Poznaniu (1990-2018), gdzie obecnie jest zatrud-

niony na część etatu. Jest honorowym profesorem wizytującym na 
Uniwersytecie Nauki i Technologii w Nankinie (Chiny). Pracował w 
Instytucie Badań nad Wpływem Klimatu w Poczdamie (PIK) w Poczdamie 
w Niemczech (pół etatu, od 2001 do kwietnia 2016 r.), a obecnie ma tam 
status gościa. Jego najważniejsze badania naukowe dotyczyły ekstremal-
nych wydarzeń hydrologicznych (w szczególności powodzi) oraz wpływu 
zmian klimatycznych na zasoby wodne. Był czterokrotnym koordynato-
rem i autorem prowadzącym w wydawnictwach Międzyrządowego 
Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC). Był członkiem grupy doradczej ds. 
środowiska (w tym klimatu) w 7. Programie Ramowym Komisji Euro-
pejskiej, a obecnie jest członkiem Zgromadzenia Misji Horyzont Europa. 
Był i jest mocno zaangażowany we współpracę naukową (krajową i 
międzynarodową), w tym w wiele projektów badawczych. Spędził około 
15 lat za granicą, pracując naukowo. Był stypendystą Fundacji Alexandra 
von Humboldta na Uniwersytecie w Karlsruhe oraz urzędnikiem 
naukowym w Światowej Organizacji Meteorologicznej w Genewie. Był 
przez 18 lat redaktorem i współredaktorem czasopisma naukowego 
„Hydrological Sciences Journal” oraz członkiem rad redakcyjnych kilku 
czasopism naukowych. Jest autorem lub współautorem ponad 560 
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publikacji naukowych. Wartość jego indeksu H wynosi 43 (wg Web of 
Science). Został wyróżniony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski, a także Wielką Złotą Pieczęcią Miasta 
Poznania, Nagrodą Tisona Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauk 
Hydrologicznych (IAHS) oraz dwiema nagrodami Polskiej Akademii 
Nauk. W 2017 r. otrzymał prestiżowy Medal Dooge’a Międzynarodowej 
Nagrody Hydrologicznej IAHS, UNESCO i WMO, przyznawany globalnie 
jednemu laureatowi rocznie. W 2018 r. otrzymał doktorat h.c. w Szkole 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie oraz honorową 
profesurę na Uniwersytecie Nauk i Technologii Informatycznych w 
Nankinie. W roku 2020 został wyróżniony Międzynarodową Nagrodą 
Wodną Księcia Sułtana, w kategorii Wody Powierzchniowe, przyznawaną 
globalnie jednemu laureatowi co dwa lata. Jest jednym z czterech 
uczonych światowych, którym zostały przyznane obydwie najważniejsze 
międzynarodowe wodne nagrody naukowe (Międzynarodowa Nagroda 
Hydrologiczna IAHS, UNESCO i WMO oraz Międzynarodowa Nagroda 
Wodna Księcia Sułtana). Wygłosił wiele wykładów plenarnych i prezenta-
cji na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych, w tym 
na imprezach o dużym znaczeniu. Jednym z najbardziej prestiżowych 
wyróżnień tego typu było wygłoszenie zaproszonego Wykładu Penmana 
na III Międzynarodowym Sympozjum Brytyjskiego Towarzystwa Hydro-
logicznego w 2010 r.   

DR HAB. ALFRED STACH, PROF. UAM 
Pracownik Instytutu Geoekologii i Geoinformacji na 
Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych 
UAM. Geograf fizyczny specjalizujący się w zasto-
sowaniach statystyki, modelowania matematycz-
nego i Geograficznych Systemów Informacyjnych 
do analiz i prognozowania zmian środowiska przy-
rodniczego w Polsce i w Arktyce. Doświadczony 
dydaktyk, prowadzący wszystkie typy zajęć (ćwi-
czenia, laboratoria komputerowe, praktyki terenowe 

i wykłady akademickie) na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych 
i podyplomowych. Wypromował 3 doktorów oraz ponad 30 magistrantów 
i absolwentów studiów podyplomowych. Kilkanaście razy wygłaszał 
wykłady popularnonaukowe, głównie w trakcie cyklicznych imprez, 
takich jak „Festiwal Nauki”, „Noc Naukowców”, „GIS-day”, ale także 
w szkołach ponadpodstawowych na terenie województwa wielkopol-
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skiego. Był uczestnikiem i kierownikiem ponad 10 projektów badawczych 
finansowanych przez Ministerstwo Nauki, Komitet Badań Naukowych, 
Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Brał 
czynny udział w ponad 50 konferencjach naukowych, polskich i między-
narodowych. Jest autorem lub współautorem ponad 180 publikacji 
naukowych w języku polskim i angielskim, opublikowanych w latach 
1985-2021. Wśród w nich są dwie monografie (książki) autorskie i cztery 
współautorskie. W roku 2020 był współautorem Polskiego atlasu natężeń 
deszczów (PANDa), opracowania wykorzystywanego w praktyce hydrolo-
gii, w gospodarce wodnej i inżynierii środowiska. Członek założyciel 
Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich i Stowarzyszenia Archeologii 
Środowiskowej. Od 2018 r. uczestniczy w projekcie finansowanym przez 
UE, a prowadzonym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, 
pod nazwą „Cyfrowa Szkoła Wielkoposka@2020”. W jego części nazwanej 
„Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty” brało już udział blisko 150 nauczycieli 
i 1500 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. 
(Fotografia została wykonana przez pokrytą kroplami wody szybę stacji 
badawczej UAM na Spitsbergenie).  

KS. PROF. DR HAB. JANUSZ NAWROT 
Biblista, teolog, pracuje w Zakładzie Teologii His-
torycznej Wydziału Teologicznego UAM w Pozna-
niu. Specjalizuje się w teologii Biblii greckiej Starego 
Testamentu, zwłaszcza w badaniach egzegetycznych 
nad Pierwszą Księgą Machabejską, do której napisał 
dwutomowy komentarz w ogólnopolskiej serii 
Nowy Komentarz Biblijny – Stary Testament (2016 
i 2020). Autor wielu książek i artykułów naukowych. 
Napisał m.in. Przyjaźń i jej motywacja w Etykach 

Arystotelesa, pismach mądrościowych Septuaginty oraz w Nowym Testamencie 
(2004); „Bądź mężny i mocny ponieważ Pan jest z tobą”. Andreia i jej motywacja 
w Biblii greckiej (2006); „Prześladują biedaka i nieszczęśliwego”. Niegodziwcy 
wobec sprawiedliwych w psalmach suplikacji (2007); „Usłysz, o Panie, moją 
modlitwę, odpowiedz mi w swej sprawiedliwości!” ‘nh i šm‘ wołaniem w 
zagrożeniu życia w psalmach suplikacji (2009); Kryzys religijny w Judei za 
Antiocha IV Epifanesa. Teologia historii w 1 Mch 1,1-2,26 (2012).  
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KS. DR HAB. SŁAWOMIR NOWOSAD, PROF. KUL 
Teolog-moralista, były prorektor KUL i dziekan 
Wydziału Teologii KUL, wiceprzewodniczący Ko-
mitetu Nauk Teologicznych PAN, członek Avepro 
w Watykanie. 
Główne obszary badawcze: ekumeniczny wymiar 
moralności chrześcijańskiej, teologia moralna protes-
tancka, zwłaszcza anglikańska, etyka w religiach 
niechrześcijańskich, uniwersytet w kulturze euro-

pejskiej. Ostatnio wydał: Moralne konsekwencje wiary. Szkice anglikańskie 
(2016), Moralne konsekwencje wiary. Szkice ekumeniczne i protestanckie (2016), 
On Man, Theology and the University: Selected Issues in Moral Theology (2020); 
oraz zredagował: Vigo Auguste Demant, Not One World but Two (2017), 
100 lat teologii na KUL (2018).  
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