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Niniejsza prefentacją zgodrtle z Rozporządzeniem Minisba Nauki i szko]nictwa
wyfszego z dńa 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i \ł'arunków
ptzeprowadzaniaczyrurościw przewodzie doktorskim, w postępowaniuhabilitacyjnym oraz
w poslępo\łaniuo nadanie qtulu profesorą $ 18. 2. przedstawia moje: a) osiągnięcia
naŃowe, a) osiągnięcia w zaklesie opieki naukowej i ksŹałcenia młodej kadry oraz
popularyzującąnaukę. Infomacje te zostanąpopżedzone klótkim ukazaniem
c) działalność
mojej drogi naŃowej.
I. Życiorys naukowy
Urodziłem się 24 stycmia 196l roku w Gdyni' Tam chodziłem do szkoły
podstawowej.
Potemprzez pięć lat uczyłsię w TecbnikumŁącznościw Gdańsku'w roku
1981 zdałem egzamin dojrzałości.Następnie przez tzy lata studio\łałemna Wydziale
ElekEycznym Politęchniki Gdanskiej.
w

latach 1984-1990 odbyłem studia filozoficzno-teologicznew wyższym

SeminariumDuchownymdiecezji chelmińskiejw Pelplinie. w roku 1990 na Katolickim
pt' Uzasadnienie
nakazuptzebaczeni.|
Lubelskimoblońłempracęmagisterską
Uni\łęrsytecię
chrześcijanskiego
w Ef d 32' którą napisałempod kierunkiem bpa prof' dra hab' Jana Szlagi.
w tymżeroku otrzymałemświęceniakapłńskie i rozpocząłempracęjako wikariusz parafii
Matki Boskiej Zwycięskiej w Toruniu. W roku szkolnym 1990/199I oraz 1991/I99f
pracowałemjako nauczyciel religii w Zespole szkół Elektrycznych w Toruniu'
W \ataęh1992-!997 odbyłęmstudia spęcjalistycznena Katolickim Uniwers)tecie
byłem
Lubelskimw zakęsię teologiimoralnej.W ich trakcięw roku akademickim1995/1996
zatudniony na Wydziale Teologii KUL jako asystęnti plowadziłemćwiczęniaz teologii
moralnejogólnejna loku drugimkursu,,B''. okesy wakacyjnewykolzysty alem na naukę
języka niemieckiegoi włoskiegooraz kwerendęmateriałówdo pracy doktorskiej.w loku
z biblioteki przy katędrzeteologii moralnejna Wydziale Teologicznym
1993korzystałęm

Uniwers}'tetu Ludwika.Maksymiliana w Monachium. kierowanej wówczas przez proi
JohannesaGriindela,a w 1995 miałemokazjęspotkaćsię ze znanymteologiemmolalistą
GiuseppeAngelinim i odwiedzaćbibliotekęwydziału TeologicznegoPólnocnych Wloch
w Mediolalie. W roku 1997 obrońłempracędol1orskąpt. Prowdajako kore!ą|sumienią
w ś|i]iet|e
nauczaniaJąna Pawła II. Aspekt teoloqiczhy,napisanąpod kieruŃiem ks. prof' dra
hab.JanuszaNagómego.
od września1997jestem wykładowcąteologii molalnej w wyŹszym Seminarium
Duchownym w Toruniu. W latach 1997-2002wykładałemteologię moralną w Toruńskim
Inst}4ucieTeologicznym(da.vłniej
Kolegium TeologicaneDięcęzji Tolunskiej)' w latach
1999.2003 w ramach zajęć zleconych vlykładałęmtęologię moralną szczególową
w w,ższ}m Seminarium Duchown}m zgromadzenia Ducha Świętego w Bydgoszczy. w
roku akademickim f00|/2002 prowadziłemzajęcia z teologii moralnej na wydziale
Teologicznym Uniwęrs}tefu Mikołaja Kopemika w Toruniu (grant dydaktycay). od
1 listopada 2002 zostałęfuzatrudniony na stanowisku adiunlta w Zakładzię Teologii
Moralneji KatolickiejNauki Spolecznejna WydzialeTeologicznymUMK, a po reorganizacji
rv KatedrzeTeologiiMoralneji Duchowości.
w 2012 roku wydawnictwoNaukoweUniwers}tefuMikołajaKopemika w Toruniu
opublikowałomoją Iozprawę habilitacyjną pt' swnienie v blasku Pravdy, Polska teologią
sumieniaXX.wieku. Po kolokwium,L1óreodbyłosię 2l czerwca2012 roku, decyzjąRady
Wydziafu Teologicznęgo IIMK

uzyskałem stopięń doktora habilitowanego nauk

teologicznych.
od 2017 rokujestemkierownikiemKatedryTeologiiMoralneji Duchowości.
Mięszkami pomagamduszpastersko
w parafiiNiepokalarrego
PoczęciaNajświętszęj
Malyi
Panny w Toruniu na Stawkach.
II. osiągnięcianaukowe
l. ogó|na chanktęrystyka dorobkunaukowego
Kierunek poszukiwan naukowych na polu teologii moralnej w dużym stopniu
wymaczyła moja działalnośćdydaktyczna. Po uzyskaniu stopnia doktora w 1997 roku
rozpocząłemzajęciaz tęologii moralnejszczególowej, któIe obejmowałym.in. sakramentalny
ĘTnial łcia moralnęgo,zagadnieniabioetyczneoraz przygotowarriedo sprawowania
sakramenfu pokuty i pojednania. sĘd obok tematu sumienia, którym szczególnie
zaintelesowałgm
się podczasstudiów doktolanckich,właśnie
tematykaprowadzonychzajęć
stałasię przedmiotemmoich ańykułów' w ramachprzygotowń do zajęć wykorzystywałem
aktualne dokonania innych teologów moralistów, czego owocem są także recenzje ich
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ksiqzek. W ten sposób na mój dorcbek plzed habilitacjąoprócz moaogtafi Sumienieu' blasku
PrawĄ. Polska teologiąsumieniaB

osiem
wieku, Torun 2012 złożyłosię dwadzieścia

artylr.ułów,dwanaścierecenzji, redakcja jednej monografii wieloautorskie.j pt' Bioe|yką
pefsonalistyczną wobec wyzwań bionedycyny, Toruń 2011 oraz dwanaściesprawozdań,
altykułówpopulamychi redakcjaczterechnumelówbiuletynukatechętycznęgo.
osiemnaście
Po habilitacji w 2012 roku znacznie powiększyłemswój dorobek nauko\-!y,który
obejmujejedną monografię Hipokrątes i surnienie. Teologiczny ąspektfo|mącji moralnej
prącowhikóv służbyzdrowia, Pelplin 2019, redakcjęczterechmonografiiwięloautorskich,
które ukazałysię w wydawnictwie Naukowym UMK:

''
I , Dar życia. W 25 rocznicępublikącji instłukłji ,,Donum yitąe ' T oruń 20If'

2. Rodzina serce,n cyu/ilizącji miłości.|/'dwudziestq rccznicę publikacji Lis|u do
rodzinśw.JąnaPqwłą1/,red.z. wanat' I' welbiński, Toruń2014'
red.S. Suwiński,z' wanat,Toruń20l7'
3, odktyl,aćdar Chrzll świglego,
4. ŻyćlasĄ Chrztuświęlego.
rcd.S' Suwińskj.Z. wanat.Toruń 20|7.
osiemnaścieartykułów opublikowanych w czasopismach naukowych i opracowaniach
zbiorowych, siedemna'ście
recenzji książek,siedem recenzji wydawniczych opracowń
i monografrinaukowych oraz łączrriekilkadziesiąt recenzji artykułównaŃowych napisanych
dla czasopismteologicznych:,,Family Forum", ,,RocznikiTeologii Moralnej" / ,,Roczniki
Teologiczne'',,,Sosnowieckiesfudia Teologiczne'',,,StudiaGdanskię'',''StudiaPelplińskie,',
,Jorum Teologiczne'',',studia NaŃ Teo|ogicznychPAN... ..Ś|qskie sfudia HistorycznoTeo1ogiczne'',,.Teologia
i Moralność'''
2. omówienie głównychobszarów badawczych
a) Problematykasumienia
obszaręm badawczym' który towalzyszy mi niezmiennie od czasu studiów
doktoranckichna Katolickim UniwerrytecieLubelskim jest problematykasumienia.Na
początku tego okresu' gdy byłemna etapie poszukiwania tenratupracy doktorskiej, została
opublikowana encyklika Jana Pawła I| Veriratis splendor. To pod jej wpływem
nauczanie
zdecydowałem
się skupićna temaciesumienia,uwzględniając
całedotychczasorłe
papież.a.w ten sposób powstałarozpmwa dokorska pt. Prdlda jqko korelat sumienid
w ś|ietle nąucząniąJąhą P6włąI]. Aspelł teo|ogiczny,którą napisałempod kieruŃiem ks.
prol dra hab. JanuszaNagómego. W kolejnych latach pontńkafu Jana Pawla II przyb1.wało
wypowiedzi na tęmaty moralne' do których nawiązywałem kontynuując refleksję nad
sumieniem' Jej owocem były następująceańyk1!łyiCzło|,,ieksumienią ną dfogach rozumu

i wiąry, w: Polska Jilozofia wobec Fides et ratio. Toruń ]9-21'01.1999- maleriały
z konJerencji,!ed. M. Grabowski, Toruń 1999, s. 183.193;Su|ńiehiebłędney, świetle
nguczanią Jana Pąwlą II' ,'.Iheo|ogiaaThoruniensia'. 1 (2000)' s. 24|.2.]|: Ch|ześcia ih
człowiekiemsumieniąw świetlenąucząniąJaną PawłąII, ,,Razęfi''. Biuletyn Inst}tutuAkcji
Katolickiej Diecezji Toruńskiej 4 (2000)' s. 24-36;Ptoblem l<reatywności
ludzkiegosumienia,
,'TheologicaThoruniensia''3 (2002),s, 249-262|Dialogalnywymiarludzkiegosufiiehia'Ną
kąnwienaucząniaJana PawłaIl, ',Sosnowieckiesfudia Teologiczne''6 (2003)'s. 299-3ll;
Sumienie'w: Jan PawełII - EncyklopediaNa cząhiaMofalkeEo,ted.J. Nagómy, K. Jeżyna'
Radom2005,s.5ll.516; W trosceo prąwe sumienie,w: Świadek nądziei.Ks' prof Janusz
Nagó y _ t|aórcą i kauczyciel teologii morąlnej, ręd.A. DerdziŃ' Lublin 2008' s' 243-254;
Trosko o sumienie troską o godnośćczłowieką,yłi Ir trosce o godnośćczłołieka, rcd.
S. Mazur,T. Syczewski,Drohiczyn2008,s. 23-42.
Przekonany o aktualnościi znaczeniu tęmatusumienia zdecydowałemsię lozszezyć
pęrspęktr'ę badawcząna całąrodzimą tęologię moralną.wstępna analifa żódeł, w efekcie
któĘ powstał ańykuł: s'a' bądań nąd polskq teologiq sumienią xX wieku, ,,Teologia
i Moralność''
2 (2007)'s. 119-135'utwierdziłamnie w zamiarzęŃazania dorobkupolskich
moralistów. Po kilku latach pracy powstałarozprawapt. Sumienie w blasku Prawdy. Polska
kologia su|hie ią W wieku' Toruń20l'2, która stałasię podstawąuzyskada stopniadokton
habilitowanego.
Po habilitacji temat sumienia powrócil m.in. w związku z ożywionqdyskusją
dotycz4cq tzw. klauzuli sumięnia w odniesieniu do zawodów medycznych: Profetyczny
wymiarspfzeciwusuńienią, ',Tęo|ogiai Moralność''
(2013)nr 2' 5. |9-33; Su iehiejako
przymiot intelektuczy hakazpochodzqcy od Boga? w: Humanizmchrześcijańskiw medycynie,
red' G. Świątecka,Gdańsk 2016,s. 9-2o olaz debatąspołeczną
wokól kwestiibioetyczrrych:
obrona źycialudzkiegojako kwestiaprawego sumienią,,,Teologiai Moralność''(20l7) 2,
s. 53-68|Problem sumiehia _ kilką uwąg o ź|ódłachteo|ogiczhejreJleksji nad rozpoznaniem
dobfa i zła' w| Przestrzeń sumie ią w źyciu publicznym. Mateńab) sesji haukawej
y) Toruhiuw dniach 18-19listopada20]6 toku, red. R' Wiśniewski,
zorganizow.rnej
Toruń
20|7' s. |3-|6, wtedy teżkiełkował
pomysł,by wychodzącod refleksjinad istotqsumięnia
pójśćw stonę formacji moralnej pracowników słuŹbyz&o\łia. To od stanu ich sumień
w dni.ejmię:zęzaleŻypodejście
wszystkichludzi do życialudzkiegona kazdymetapięje8o
rozwoju. Pomysł tęn ostatecznie przybBł ksńah monogafii, l.tóra połączy rozwaiania
tęologicznomonlnez pastolalnympodejściem
do środowiska
medycznego.Mono$afia ta
zostanieomówiona oddzielnie' Natomiastwśródwartychpolecenia recenzowanychpublikacji
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byłaksiązka lłłodzimiefzzatorski oSB, Dar sumienią, Tyniec WydawnictwoBenedyktynów,
KrąMw 2006,ss.94 ,,Teologiai Człowięk,'(20|2)nr 2 (20)'s.242-247.
b) sakramentalnywymiar życiamolalnego
Kolejnym moim obszarembadawczymjest sakramentologiamoralna. Ze względu na
zajęciaz seminarzystami,którc przygotowująich do posługikapła|iskiej,prace skupiłysię na
problematycesakramentupokuty i pojednania,w szczególnościna osobie spowiednika'
Efęktem Iefleksji nad posługąspowiednika' inspirowaĘ bogatyn nauczaniemJana Pawła[I,
był ańykuł: Kąpłąn-spowiednik _ sługa fiiłości potężniejszej hiż grzech, ,'Teologia
i Człowiek''(2006)ol (7.8),s. 271-288.Natomiastowocemlekturynouych publikacjiinrrych
znawców ploblematyki spowiedniczejbyły recenzje książek m.in.: Anselma Griina,
pojednania, tłum.G. Sowiński, społecfnyInstytut lłydawniczy Znak,
spowied:ź'Llroczystość
Ktąkow2004,.iJ.8ó' ''TheologicaThorunięnsia''
5 Q004),s. 493-499;ks. TadeuszaBorutki'
Krąków 2006,5J.174 ,,Teologiai człowiek''nr
Spojłiednikwobecpfoblemówspołecznych'
ll (2008)' s' 247.f52 oraz Grzechy w kratĘ' o spowiedziz ojcem Piołeh Jofdąnem
Śliwińsktn roznąwiajq Elżbiefu Kot i Dominika Kozłowską' Wyday,nict1łoZnak, Kłakou,
2008, ss' 181,,,Teologiai Moralnośó''3 (2008).Kwestie sakamentupokuty i pojednania
pośredniopodjąłem także w artykułach: Soteryjne uząsadniehie nal.ąz przebączenią
nan
c}lŻeścianskiego
v| El4, 32, ',Theo|ogicaT'Itoruniensia''
4 (2003),s.253-f63 i ,,odpuść
nasze winy,jako i try odpuszczairy haszw -||ikowajcot,1,,'
w..Słowanadziei, red. M. Mróz,
Torui 2005,s. 135-160.
Po habilitacji'już w świetle
nauczaniakolejnychpapieĄ, problematykaspowiednicza
doszłado glosu w altykułach:Troska BenedyktaXV] o kapłanówjako szafarzy salrramentu
jako
milosierdzia',,StldiaTheologicaVasaviensia''54 (2016)m 2' s. 3l -57otazSpotłiednik
uczestnik rcwolucji czułości.Ną mątginesie encykliki Eyangelii Gąudium Papieża
Franciszką' ',sfudia Gdanskie'' 38 (2016)' s. 227-238' owocem refleksji nad kolejnymi
ksiąźkamina tematspowiedzibyłokilka kolejnychrecenĄi Ks. Marek Leśniak,ks.Ahloni
Świerczek Spowiednik wobec wymogów eryki seksuąlnej. Posługa w konfesjońąle,
Wydąwnicti,osw. stanisła"l,a
BM, Kraków 2009, ss. 8],,,Forum Teologiczne''13 (2012)'
s. f26-229i o' Andrzej Derdziuk i o' Adam Zwierz, Spowiedź kobiet' |ryda|nictwo
Archidiecezji Lubelshiej GAUDIUM, Lublin 2011, sr ,191,,,Collectanea Theologica" 82
(2012)rlr 3' s' 2l1-2l7| Wljiid stinissenoCD, Spowiedź.
grzechów'
Sakranehtodpuszczenią
Klka nyśli w obronie salłamentu pokuty' tlum' J. Iwaszkiewicz, Wyday,nictv,o|lr drodze,
Poznąń2010,ss' 5ó, ',Teologiai Człowięk''(20l3) nr l (2|)' s. |'||-|,|6;o. KqzimierfFt'zel
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CssR, Jąk ządbąćo swojq.'.spowiedź,
wyd.Homo Dei, Krakow 2012,s5' 12ł, ',collectanea
Theologica''84 (2014)ru 1' s' 203-208;Kard. Jorge Medina Estćves,Idzieszdo spo.i,iedzi?
tłum'W. Dzieżą,WydąwnictwoBernardinum 20]3, ss. l04' ,,.|eologiai człowiek'. (2014) m
4' s. 283-289.' Bąrtłomiej stypa, odpowiedzią|nośćspowiednika zą życie duchowe
małżonków'Wydawnict,ao WydziąłuTeologicznego U iwersytetu im. Adąmą Mickiewiczą
w Pozkaniu,Poznań 2017, sJ. l20, ,,studiaGdaliskie''t. 43 (2018)'s. 315-318.Natomiast
1050locznicacbrztuPolski stałasię okazją,by _ w pęrspektywie
darui zadania. podkeślió
moralne znaczenia chrzfu świętęgo.owocem wspólnej pracy stały się dwie monografię:
odkrywaćdar chrztu śuięteEo'
!ed. s' suwiński, z. waDat.Toruń 20l7 i ŻyćłaskqChrztu
świętego,rcd. S. Suwński' Z. wanat, Toruń 20|'7.Irltrjlywątek rozwazan, t}m mzęm nad
sakramentemmałżeństwa,sprowokowala adhońacja papieża Franciszka: Searching for
People and Accompanying themon thei| Joutney Back' Notes on the margins of the Pąś|oral
Guidelines for Erho ątion A,,1oti' Laetitia of the Polish Episcopal Conference, ,,slLldia
Gdariskie"t. 43 (2018),s. 187-202.
c) Zagadnieniabioetycznę
Szeroko rozumianąproblematykęwanościludzkiego fycia, od poczęcia do nafuralnej
śmierciprzęd habilitacją podjqłem w następującychaltykułach: Jesień życia człowieka
wedługJana PrłwłaII',,Theo|ogicaThoruniensia''5 (2004)'s' 2,17.289Dar rodzicielsfu,ą.
W dziesiqtq rocmicę opublikoi,ania eńcyklik Jana Pawła II Evangelium tae,,,Theologica
Thoruniensia''
6 (2005),s. 303-325l'Zapłodnienie
in vitrojako kwestiasunienią,w.'Ksiądf
Profesor Jaru$z Nagórry _ teolog mofalist| (]950-2006)'Ied. K. Jeż}na.J. Gocko,
w. Rzepa, Lublin 2010' s. 263-285,,Dziecko jako da| Boży. Iy czterdzies|q rocznicę
opublikawania encykliki Pąwła VI Humąnąeitąe' ,,Teo|ogiai Moralność''3 (2008), s' 127|49; In yitro zą pąrawanem szczęścia,etyki i sumienią. szukĄjqc pozywnych aspehólt
bieżącejdebąty bioetycznej,w: Bioetyka personalis|ycz a wobec wyfwań biohedycyńy, tęd.
Z. wanat, Toruń 2011' s. 69-100oraz redagującmonografiępt. Bioetykąpersonąlistyczna
wobecwyzwańbiomedycyny'Tollńf0|I.Natomiastowocemlekturynajnowszychpublikacji
omawiających kwestie bioetycznę były recenzje: P. Boftkiewicz, Tanatologia. Zarys
problematykimoralnej, WydfułńictwoUniwersyten Adama Mickiewiczą w Poznąniu, Poznąń
2000, ss. 301' ''Theologica Thoruniensia''2 (200l), s' 31,]-320:J. |I/róbel,Człotyiek
i medycyna' Teologicznomoralnepodstowy ihgerehcji medycznych, |łydąwnicfu,oKsięzy
Sercanów''SCJ'', Kraów 1999,ss.501,,,Theologica
ThoIuniensia''
3 (2002),s' 394-399'
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Po habilitacjikontynuacjąrefleksjinad zagadnieniarni
bioętyc^ymibyłyrozważania
pt. Dar łcia ludzkego cud miłościBożejczy cud biońedycy|,y? w Tędagowa1\ejprzeze
mnięrocznicowęjmonoglaf|jjDar życia.W 25 tocŻ,icępublib]cji ikstrltkcji,'Dokum|itae'''
red. z. waraat,Toluń 2012' ańykuł w monografii: odpowiedzialne rodzicielsr||o w dobie
absolutyzowaniawolności,w: Rodzina sercem cywilifacji |niłości'W di,udziestq |ocznicę
publikacjiListu do rodzinśw.JąnąPou,iaII, ręd.Z. wanat' I' Werbiński,Toruń 2014' s. 6786 otaz Problematyka śmiercii fuierąnią w Nowej Karcie Prącowników SłużbyZdtolłia,
w: E|yczne, medyczne i prąwne dylernaty woół śmierci mózgu, red. W. SiŃiewicz,
R' Grabowski,Dom WydawniczyMargnfsen, Bydgoszcz201,7
, s. 27-46. NatomiastwśIód
recenzowanychksiążęk dotyczących problematyki bioetycznej sąi Bp Andrzej F. Dziuba,
słtjryćźyciu,|yydąwnictwoojców Franciszkanóv,, Niepokalanów 20]2, s5. 344' ',Teolrogj.a
i Człowiek''(2013)nr 4 (24)'s. 171-181L
orazAdam Sikora,Eu|opejskieŚtąhdaldybioetyczne
ł perspeh1,wie diąlogu c',|9ilizacyjkego' Redakcja lrydąwnictw Uniwersytetu i,n. Adama
Mickievicza w Poznąniu'Poznąń 20]3, ss. 2Jó' ',CollectaneaTheologica''84 (2014)nr 4'
s.264-269.
d) Innezagadnieniamoralne
obok trzech głównych obszarów badawczych podejmowałemreflekję także nad
inn1mi zagadnieniami. Przed habilitacją były to m.in' fozważuia dotyczące ludzkiej
wolności:Jezlrs Chrysfus dtogą do prawdziu,ej wolności,,,Theologica Thoruńensia'' 2
(2001), s.243.258; Trudny dar wolnościw pełspehywie biblijnegopoczątku według
nąucząniąJąną Pawłą I], ''Paędagogiacbristian'' (f002) rt |' s. 21-3l; powołaniado
miłości:''Najwiękza jest niłość,, (l Kot 13, 13). szczęścienieus|ąnnie odktylane,
(t J 1, 8' 16). odk|,ć
,'TheologicaThoruniensia',2(200l), s. 259.2?|;Bógjes| miłościq
i przyjqć niłość znaleźćszczęście,w: Mqdrcśćż,)cią.tI, szkole cnót chrześcijańskich,red.
M. Mróz' Toruń2003' s. l1l-l3l oraztrudności
pŹeżywa\ięń|Celibat
zjej konsekwentnym
jąko ptoblem kapłąńskiegożycią.Ną mąrgirlesieksiqżkiksiędzaPiotra Dzedzeją,,Pofzuco e
s tańhy,,, w| celibat znakiem płodnościduchowej w Chrystusie, red. I. Werbiński, Torun
2009,s.2'79-291.
Rozważaniapodjętepo habilitacji dotyczyłym'in. szeroko rozumianychowoców
życia moralnego:Ztvyczajna świętość,
,'sfudia Nauk Teologicmych PAN', 6-'| (201|-2012)'
s. 87-99;Świadectwowiary, ''Communio''34 (2014)W 2, s' 88-|05;Sprawiedliwość
dzięki
miłościw świetleencyklih BenedyktaXv Deus Caritas est, w.' Bó8 jest miłościq,
Komentąfz
do encyklikiBenedylłaXVI, red. W' Łużyński,Toruń 2015. s. l35.l53; Chrześcijańska

ó

foztropność.
Porzucota c4l porzucaza2 '$tęneum Kapłańskię''166 (2016) z. 3' s. 4ó8-478;
The Timeless Nature of the Motąl Message of St. Johh Pa l II's Pi|grimąqes |o Croatią,
w: The Searchfor identity ąnd itspastorąI challenges' The |heological legacy ofJohn Paul II'
ed.D. zagórski' saśaHorvat,Pęlplin20l8' s. 55-73.
metodologiczne
i omówieniemonografii
3. Założenia
Podsumowaniem dotychczasowych poszukiwari w glówn}m obszarze moich
zaintercsowań mukowych jest monografia pt. HiPokrates i sumienie. Teologiczny aspekt
pracovłnikó'|służby
zd|ołia, WydawnictwoBemardinum,Pelplin 2019.
for| acji morą|żlej
Jej kótkie omówienie na|eży rczpoczĄć od pr4pomnienia' że formacja moralna
pracowników służbyzdrowia swoimi korzęniami sięga tzw. przysięgi Hipoklat€sa. od
wieków ukladanesą kodeksy deontologicznei €tyczne, któIe są świadectwem
toski samego
środowiskamedycznego o jakośćwykon1'lvanegozawodu, w t}.m o jego poziom etyczny'
Kościółkatolicki, który sfużbęchorym i cierpiącymuwaŹa za istotnq częśćswojego
posłannictwa, docenią inspiruje i wspiela te stalania. w

codziennej działa]ności

pracowników służby zdrowia dostxzega aktualizację odkupieńczej miłościchrystusa
Boskiego Lekarza i MiłosiemegoSamarytanina,a ze względu na specyfikę tego posłannictwa
nazywa ich sługami życia. Sposobem wspierania ich formacji etycznej i moralnej jest
poświęcana
t}.rn problemom leflęksja teologiczna'Jej potrzebę dodatkowo uzasadnia
współczesly rozwój badari medyczrrych i biologicznych oraz zmieniający się kontekst
społeczno.kulhEowy.
Dotychczasowe opracowania dotyczące formacji moralnej pracowników służby
zdrowia

słusanie zwracĄ

uwagę rn

znaęzęnile dwóch

aspektów

refleksji,

jednak zwykle koncentrowały
teologicznomofalnego
i pastoralnęgo.
się na jednym z nich.
W ten sposób po\łstawatyopracowaniaalbo etyczne i teologicanomoralnealbo pastoralnę.
Plezęntowana
monografiajestpróbącałościowęgo
ujęciatematu,które bierzepod uwagęoba
te aspekty ręfleksji. Ponadto w możlilvie szeroki sposób uwzględnia ona aktualne
uwaluŃowania etycznej strony wykonr^/anegozawodu. Autor nie powiela istniejącychjuż
oplacowań o chalakterze ętycznym czy bioetycznym, lecz skupia się na dwóch
zagadnieniacĘ którę _ patrząc od stony teologicznej _ mają podstawowe znaczenie dla
kszlahowania tożsanościpracowników sfużbyoraz jakościwykonyrłanejprzez nich pracy,
która powszechnieokeślanajest jako powołanie.
Są nimi zagadnieniesumieniai wańości
życia ludzkiego od poczęcia do natura|nejśmierci.Dopełnieniem rozważĄi\wokół tych
dwóch kwestii jęst ukazani€ prakycznego aspękh'lformacji moralnej pracowników służby

zdfowia. w Kościelękatolickim dokonuje się ona w kontękściesakmmentalnymoraz
odwołujesię do osobowych wzorów, jakimi są zalówno kanońzowani święci'jak i szlachętni
pŹedstawiciele środowiskamedycznego. Zwieiczeniem lefleksji jest spojrzenie na
przyszłośćdziała|nościformacyjnej w perspekq'wie nadzi€i,

któIą uzasadnia przede

wszystkim ogromny potencjałkatolików świeckich,a od strony dostępnychśrodków
wznacniam'in. współczesna
technologiabformacyjna.
w monografiioznaczanade wszystko
Teologicznycharal.1er
refleksjiplezęntowanęj
odwołaniesię do światła
Bożegoobjawienia' któIe bynajmniejnię umniejszaroli naturalnego
rozumu'ale wzmacniago i dopełniatam, gdzie on dochodzido kesu swoich możliwości'
ważnymźódlem rozważalimd fomacją moralnąjest takżęnauczanieKościołakatolickiego
pracownikówsfużbyzdrowia,jak i do
kięrowanęzarórłnodo całegoszerokiegośrodowiska
ręprezęntantówposzczególrrychzawodów medycznych.Podstawowąmetodąbadawczą,która
zostaławykolzystana do przygotowania ksiąź}i, była kr}.tycznaalaliza tękstów' zalówno
żódłowych' jak i literatury przedmiofu.ze wze|ęd! na temat dotyczący praktycznej srron1'
zycia' na kolejnych etapach pracy, której owocem są tozdziały monografii,autorowi
towarryszyłapastoralnazasada:widzieć

oceniać- działać'w ten sposób powstała

publikacja, która ma pomóc w formacji moralnej pracortników służbyzdrowia' nie będąc
jędnak pod|ęcznikięmani formacyjnymkompendium'Nie jest tym bardziej ko|ejnym
opracowaniem
doryczącymHipokatesa i etycznejtreściprzypis1rvanej
mu pżysięgi.ktÓra
ciąg|einspirujeświatmedyczny.Polski czytelnikbez truduznajdzięna tęntemntinteresujące
rozwazanialekarzy.etyków i teologów.
Autor sktĘiając się na sumięniu' jego naturze i funkcjonolvaniu oraz na
waltościŹycia ludzkiego, \\, t1tule ksiązki celorvo rvskazałjednak na
f,rndamentalnej
Hipokatesa' Tekst pEypisywanejmu prz1'sięgilekarskiejuryrażabowiem bezrr'arunkor'r.l
szacunekdla życialudzkiegood poczęciado naturalnejśmierci:
.,Nikonru.nawetna Źądanie'
nie dam śmiercionośnej
trucizny,ani nikomu nic będęjej doradzał,podobnietcż nie dam
rrigdyniervieście
środkaporonnego''.od wieków te słowastanowiqjeden z podstawowych
wyznaczników etosu zawodów medyczn1'ch.Ich przypominaniejęst obccnie szczęgólnic
ważne.w dobie dramatycznęjwalki między cywilizacjq życia a c}'\Ą'iliacjqśmierci
Hipokatęsp)ta o stansumieńwspółczęsnych
zdrorvia.
lekarzyi innychpracounikórvsłużby
pyta,jakie miejsce w ic|r hierarchii waltościzajmujeludzkie życie. w ten sposób autor
zapraszaczyl,ę|n1,ka
do osobistegoprzemyślenia
t.ychwaznych spraw oru odkrywania'że
(miłowania)
Bóg obdarzyłczłowiekasumieniemdla,.życiaw miłości.'idla,.miłości
życia'..
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Ma też nadzieję,że ksiaiżkazachęcido koŃretnych działń we wspólnocieKościoła,
w takim duchu formowaćpracowników słuzbyzdrowia'
III' osiąglięcia w zakfesieopieki naukoweji ksztalceniamlod€ j kadry
Po

uzyskaniu

stopnia doktora habilitowanego trzy

nzy

uczestniczyłęm

w postępowaniu
habilitacyjnymplzygotowując:
l. Recenzję dorobku naukowo.dydaktycznegoi rozprawy pt' Europejskie s|ąndąrdy
bioetyczne y, perspekwie

diąlogu cy.A,ilizącyjnego, Poznań 2013 pŹedstawionej

w przewodzie habilitacyjnym ks. dr. Adama sikory rozpoczętymna wydziale Teologicznym
AdamaMickiewiczaw Poznaniu(datarecenzji:Toruń'21'02,2014r ');
Uniwers),tetu
2. Ręcenzjęw postępowaniuhabilitacyjnyn ks. dra Jana Kalniuka, klóra obejmowała
jego działalnośónaukową, dydaktyczną,popularyzatorskąi oĘanizacyjną, w szczególności
rozprawę pt. Pasterska posługa kapłana w kontel.ście daru i zadąnią' Aspek|
teologicznomoralny, Kraków

2014, przeprowadzonym na Wydziale

Teologicmym

PapieskiegoJana PawłaII w Krakowie.(datarecenzji:Toruń, 18.04.2015r''
Uniwers}4ętu
spotkaniekomisjihabilitacyjnejodbyłosię l8.05.20l5r. na UP JPII w Kmkowie);
3. opinię w postępowaniu
habilitacyjnymks. dra AndEeja Pryby' przeprowadzonym
na wydziale Teologiczn)'rn Uniwers)'tetuAdama Mickiewicza w Poznniu. (data recenzji:
Tonń, l2.09'20l6 r., spotkaniekomisji habilitacyjnejodbyłosię 14.10.20l6r. na wT UAM
w Poznaniu).
W odnięsieniudo opiek naukowejnad doktorantamii osobami ubiegającymisię
o nadaniestopniadoktorą jęstęmpromotoremjednego obronionegodoktolatu:
1. Ks. rngra lic' Andrzeja Piemikarczyka, BłogoslawionaMaria Mąrta Wecka jako
_ ptlblicznaobronaodbyłasię 16.1|.2016
wzór świętości
osóbpełniqcychdzielamiłosierdzia
r. Stopień doktora teologii nadany Uchwałą Rady Wydziafu Teologicanego [IN4K z dnia
3 0 . 1 1 . 2 0r1.6
omz plomotoremdwóch otwaItychprzęwodów doktorskich:
1' Ks' mgla lic. DariuszaKułakowskięgo,
rhąłżeńską
według ątetiałóy,
Duchowość
formacyjnych Stowarzyszenia Wierhych ''spotkąnią Małżeńskie,'_ data otwarcia pżewodu:
I'1.09.2013
r.
2' Ks. mgra lic. Wojciecha Retmarra,Po5fu8:4ducholyą osobom przebĄMjącyn
w hospicjumw DomuSueRydet dataotwarciaprzewodu:24.05.2013
r.

Przygotowałemrecenzjetrzynasfudoktoratów:
1. Ks. m$a lic. K]:ZysztofaNaczka pt. Życie oddane Bogu w ś\łietleorydzi
przekazanychVassuliRyden(Toiń, l6.l1.20l2, publicma obronaodbyłasię ||.|2.20|2 na
WT UKSW w Walszawie)
2' Ks' mgra lic. Marka Zbarackiego pt. Postą||y wobec osób niepełnosprawnych
a preferowanewarłościihstruktoróu,pracujących v warszta|achterapii zajęciowej y, świe|le
literaturyi badańwłasnych(.Iotuń,I4,|I.f0|3I', publicznaobronaodbyłasię 3'12'2013na
WT LIKSW w Warszawie)
3. o. mgra lic. Nolbelta Ariela Cebuli oFM pt. odpowiedzialnośćkierowcy za
bezpieczeńst1j,o
ną drcdze. studium teologiczno-moralne
(TorufL,1,|.11'201L4
r., publiczna
obronaodbylasię 4.l2.20l4 na wT UP JPII w Krakowie)
4. o. mgralic. Bańłomięjastypy pt. odpowiedzialność
spowiednikaza zycieducho|,e
mąlżon6w (Torui' 11.09.2015r., publiczna obronaodbyła5ię 25.09.2015na WT KUL
w Lublinie)
5. P' mgra lic. Pawła Adama Makowskiego pt. Pfoblemy morą| e dyplo acji
w nąuczaniuJana Pawła11(Tonui' l 1.l 1.2015r., publicznaobronaodbyłasię 2.l2.20l5 na
WT UAM w Poznaniu)
6. Ks' mgra lic' Krzysztofa stanibub pt. Chrześcijańskaformacjamoralnajako droga
do dojrzałejosobowościw świetlepublikacji G. ,y. Allpońa (Toroń, 4.12'2015 r., publiczna
obronaodbyłasię 17'l2.20l5 na WT KUL W Lublinie)
7. P. mgr lic. Lidii Szymarlskiej pt. Przeslanie moralhe sakt.a ehtów uzdrowienia
w nąuczaniuJana PawłaII (Tolu!\ 8.05.2016r., publicznaoblonaodbyłasię 21'06'2016na
WT UKSW w Warszawie)
8. Ks. mgra lic. Sebastiana Konrada Kijaka pt. Założenia ideov,e ośrodków
hospicyjno.pąliawhych w Po|sce' studium teologicznomoralhe(.Ioruń, 20,||.2016,
publicznaobronaodbyłasię 13.12.2016
na wT tJKsw w walsfawie)
9. P. m$ lic. Anny Matgorzaty stramy pt' Ptoblem ltryzysu cnoty v1s|ydliwości
\9 świetlenaucfanią Kościołąi wybrunej literątury teologicznomoralnej(TortliL,21.06.20|7'
publicznaobronaodbyłasię 5.06.2017na WT UP JPII w K]akowię)
l0'P. mgr lic. MałgorzatyPyć pt' Duch Święty w fornacji sumienią'studiumna
podstąwiepublikacji polskich teologów moralistóv okresuposoboropego (Torń, l3.09.2017
r., publicznaobronaodbyłasię 28'09.2017na WT KUL w Lublinie)

pt. Morulny wymiąr odpo\,iedzialhości
11.P' mgra lic. Pawła BieriLkowskiego
artystycznej\|, świetlefuórczości przedEtąwicielipolskiej muzyki rap (Torun' 15.12.2017'
publicznaobronaodbylasię 23.01.20l8na wT UKsw w walszawie)
12.P' mg lic. Aleny Androsik pt. Wiąrą w Boga jako fundanent chrześcijańskiego
zycia moralheqowedług ks' Leona Harcszki MIC (1911.]977)(Torun' 11.05'2018r''
publicznaobronaodbyłasię 2l.06.2018na WT KUL w Lublinie)
na
13' P. mgr lic. MagdalenyTafelskiejpt' Diet|ichą yon Hildebrandąodpowiedź
wa ośćw relacji lekatz-pacjenr. s|udium al$jologiczno-etyczne (Toruń' 3.01.2019 r.'
publicznaobronaodbyłasię 18.02.2019
na WT UAM w Poznaniu)'
Ponadto od początku pracy byłem opiekunem dwudziestu dziewięciu obronionych
pracmagisterskich
(5 na UKSW i 24 na UMK) i dwudziesfutrzechobronionychlicencjatów
zawodowych(l7 na UKsw

i 6 na UMK) olaz recenzęntęmcŹerdiestu jeden plac

magisterskich
i siedmiulicencjatówzawodowych'
popularyzującanaukę
IV. Dzialalność
W ramach działalnościpopularyzującejnaukęmogę wskazaćna jęj dwa podstawowe
rodzaje:czynny udziałw konferencjachnaŃowych oraz zaangażowaniew ich organizację'
1' C4mny udziałw konferencjach
naukowych
Po habilitacji w sposób cz}Tny uczestniczyłem W kilkunastu konferencjach
i spotkaniach naŃowych' Tematyka wysĘpień dotyczyła przede wszystkim głównych
obsza!ówmoich zaintelesowańteologicmych.I tak dla przykładu,probleńatyki sumielia
dotyczyływystąpieniapodczas ogólnopolskiego SpotkarriaNaukowego Stowarzyszenia
Teologów Moralistów pt. Profetyczkywymiarsprzeciwusumienia(Zakopane'10'06.2013)'
podczas XIII Gdańskich Spotkan f Etyką Lękarską pt. Sumieniejako przymiot intelektu czy
nakazpochodzqcyod Boga? (Gdńsk, 16.04.2016)'podczas)C(I Colloquia Torunensia
w nmach panel eksperckiego pt. P|oblem sumienią _ kilka uwag o źródłachteologicfkej
reJleksji nat1 rczpoznanie dobru i zła (Torń, 18'll.2016), a takŹe podczas xvll
s}łnpozjumTeologicznegor!t. ,,Evangelimvitąe o nową kultuę życia'' pt. obroną życią
ludzkiego j ako kwestia prcw ego sumienia (Kazimien Biskupi, 22.02.2017).
Z zagadnieniarri sakamentologii moralnej wiqzały się wystąpieniapodczas spotkan
Formacyjnych Prowincji św. Franciszka z Asyż.uw Po|soę pt. Wpólczesne problemy
'||pos|udzesalcfamentu
pokutyi pojednąnia(Pakość'
podczasogólnopolskięgo
25.04.2014),
SpotkaniaNaukowego stowarzyszeniaTeologów Moralistów nt' ',sakramentpokuty współczesne wyzwania. w

3oJęcie Reconciliątio et pąe itentią Jana PaWła II''

(Licheń, 16'06'2014)'
i przewodniczenia
sesji III pt. Wokolpfoble, atyki ządośćucz,nienią
moralne
Przesłanie
podczasogólnopolskiejKonfę!ęncjiNaŃowej nt' ,'oblicza miłosierdzia.
potężŹiejszaniż grzech (Lvb|in' 9,12.20|5)'
Kościoła''_ wykład pt. Miłosierdzie - miłość
a takżecykl wykładów i dyskusji dla norwęsKej polonii pt' sa'ł/amentpokuly i pojednanią _
Spolłiedźczyprzesłucl,a,?ie2(Alesund.Brattvag'5.03.20l6).
Refleksja wokół nauczania wspólczesnych papieży obecna była podczas
ogólnopolskiego Spo&ania Naukowego nt. ',Teologia moralna wobec ekologicznej
perspęktywy ochrony środowiska''i przewodniczenia sesji II pt. o ękologii z różkych
perspekrynł(warszawą 15.06.2015)'podczas wysĘpienia w ramach ogóInopolskiej
Konferencji Naukowęj nt. ,,Implikacje teologicznomoralne adhonacJi Amofis ląetilid, pt.
Towarzyszeniemałżonkomną fotu|fi inlernum w świetleadhottacji Anoris laetitia G'Iysa'
KonfelencjiNaukowejnt.,,ln searchofthe truth.
13.06.2017)
orazpodczasMiędzynarodowej
From Nicolaus Copemicus to Berrędictxvl

(w poszŃiwaniu prawdy. od Mikołaja

Kopemika do BenedyktaXYl) pt. Prawda jako korelat sumienia w auczaniu Behedyha WI
oraz przewodniczeniapanelowi pt' Moraltty wymiarprawdy (Tonń, I7.04,2018),
2' zaT|ge|żowu:'ię
ot ganizacyjne
Najwazniejszym wydarzeniem naukowym, które organizowałem po uzyskaniu
habilitacjibyłamiędzynarodowa
konferencjanaŃowa z okazji 1050rocznicychrfu polski
D& te|nat..Chrzest święt,_ dar i wyzwanie (Tonś' 2I.22.04.20|6). Wraz z ks. dr. hab.
stanisławemSuwińskim byłemjej kierownikiem naukowym' Konferencja ta jest przykładem
wspóĘracy międzynarodowej, gdyż wśród prelegentów byli naŃowcy z zagtarnczILych
ośrodków,m.in. z Uniwers}'tęfu Komenskiego w Bratysławie (słowacja)' Uniwels},tetu
Nawarry w Pampelunie(Hiszpania) i Papieski€go Uniwęrs},tefuUrbanianaw Rzymię.
Moje zlangażowanie w popularyzację nauki na poziomie lokalnym, w Toruniu
iregionie od kilkunastu lat wiqze się z pełnieniemfuntcji kooldynatolana Wydziale
Teologicznym UMK TołuńskiegoFestiwalu Nauki i szruki. w roku 2019 to wydarzenie
odbędziesię j\z po raz lg-ty' a tęmatęmwiodącymfestiwalubędą oblicza konunikacji'
FuŃcja koordynatompolega m'in. na znalezieńu poterrcjalnychpręlegentów_ specjalistów,
którychbadaniawiążąsię z tematemwiodqcymi zachęceniu'by zgłosilipropozycjeswoich
wykładów. Koordynator bierze także udział w procedurze rankingowej, w efekcie której
akcęptowanę
są propozycjeimprez festiwalowychoraz podejmujedziałaniaorganizacyjnopromocyjne.w wyniku wszystkich tych działankooldynatora,niewidocznych dla uczestnika

I4
festiwalu,w Ęłn loku Wydział Teologicany podczas festiwalu zaprosi na wykładks. proi dr
hab.JanaPerszonapt. Moje kontąh1yz duchąmi.
Formą działaniao charakterzepopulamymj€st cykl wykładów w roku akademickim
20|812019\r klasforzę sióstr Kamelitanek Bosych w Łasinie, któIę dotycząmoralnych
aspektów nauczania Kościoła.Natomiast przykładem popularyzowania współczesnego
podczasXIII Dnia Papieskiego
wśIódmłodzieży
możebyć wystąpienię
nauczaniaKościoła
w Ton-rniuVII Lo im' Wandy Szuman w Toruniu, pt, Bł. Jan Paweł II _ Papież dialogu
z nłodyni (Totuń'2f.|0.20|3).
V. Informacjedodatkowe
1. Udział w towarzystwachnaukowych
od ponad dwudziestu lat, juŹ od czasu studiów doktoranckich, uczęstniczę
w spotkaniach i pracach Stowarzyszania Teologów Moralistów (dawniej Sekcja Polskich
Teologów Moralistów). Jako wieloletni członek stowarzyszeniazostałemwybrany do
Komisji Rewizyjnejna kadencję2016-20l9'JestemtakżeczłonkięmPolskiegoTowarzystwa
Teologicznego,oddziałuToruńskiego oraz członkiemstowalzyszenianaukowęgo'ioetłici.'b
in Centrąl Europe z siedzibąw Wiedniu (od 2010 roku). od 2013 roku należędo rady
naukowejrocanika,,Perspectiva".
pełnione
2' Funkcjeorganizacyjne
w UMK
Uchwalą m 122 senatu UMK z 30'10'2012zostałempowołanyw składKomisji
oceńającej UMK na czas trwania kadeocji organów kolęgialnych, tj. na lata 2012-2016
w jej spotkadach.Ponowniena kadencję201ó-2020).W latach20l2.20l6'
i uczęstniczyłęm
a takżęw obęcnejkadencji2016.2020jestemczłonkiemwydziałowejRady ds. Dydaktyki
i Efeldów KsŹałcenia na Wydziale Tęologicznym oraz członek Wydziałowej Rady ds'
JakościKształcenia na Wydziale Teologicznym. W roku akadęmickim 2016/20|7 by|em
kierownikiempod1plomowegostudium w zakesie bioetyki na Wydziale Tęologiczn)'n
UMK, a od roku 2017jestemkierownikięmkatędryTeologiiMonlnej i Duchowości.
3. Współpracamiędzynarodowa
jest członkostwow stowarzyszeniu
Jedn1m z pół współpracymiędzynarodowej
naŃowym Bioethicisls in Central Europe' obok dolocanych spotkan stowarzyszenia'jego
owocembyły dwa pobyty naukowew Więdniu w ramachrealizacjiprojektubadawczego
',Hipokatęsi sumienię''.Była to najpięrwkwerendabibliotecznai konsultacjena wydziale
Teologicznym Uniwęls},tęfu Wiedeńskiego (20-f4 pażdziemika 201'5) onz kontynuacja

l)

kwerendy bibliotecmej na Uńwęrs}'tecię Me dycznym w Wiedniu oraz na Wydziale
TeologicznymUńwersytetu wiedęńEkiego(|2-2o pażdziemika2017)' Natomiastowocem
pob}tu i wykładów na Uniwersytęcię Kościeln1mśw.Datnazego w Madrycie w ramach
Proglamu Erasmus+ (26-20.1l'2018)jesl nawiązaniebliższych kontaldów pomiędzy
katedrami Teologii

Momloej fiurkcjonującymi na Wydziałach Teologiczrych obu

na Wydziale TeologicznymUMK
uniwers}tetów'współpracata dotyczym'in. powołanego
w Toruniuzespołubadawczego,,Bible'Hermeneutics
andMonlity''(2019)'
4. Nagody i wyróżnieniaRel(toraUMK
,N zwiapk]uz zaąrlgożowaniem
na polu naukowo-badawczymoraz organizacyjnymna
rzecz uniwersytetuotrzymałemzespołowąNagrodę Rektora UMK III stopnia za osiągnięcia
dwa w1'różnienia
Rektora
w dziedzinięorganizacyjnejw roku 2016 (ToIuń' 15.09.2017)'
UMK za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo-badawczejw roku 2012 (Tonń,
i w roku 2014 (Toruń' 19.11.2015)
11'11.2013)
oraz wyróżnienieRektola UMK za
osiągnięciauzyskane w dziedzinię naukowo-badawczeji organizacyjnejw roku 2017 (Toruń'
19.09.2018).
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