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1. Wykształcenie  

Urodziłem się 12 sierpnia 1972 r. w Starachowicach. W tym mieście uczęszczałem do 

szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego. W 1997 roku w Papieskiej Akademii 

Teologicznej w Krakowie uzyskałem tytuł magistra teologii na podstawie pracy Społeczna 

rola dialogu w świetle wybranych encyklik papieży Jana XXIII i Pawła VI, napisanej pod 

kierunkiem o. prof. KUL dr hab. Jana Mazura OSPPE (recenzentem był ks. prof. dr hab. 

Tadeusz Borutka). W czerwcu 1997 roku ukończyłem Międzywydziałowe Studium 

Pedagogiczne w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W 2001 roku podjąłem 

studia specjalistyczne z zakresu teologii pastoralnej i dogmatycznej na Wydziale 

Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. We wrześniu 

2003 roku otrzymałem dyplom licencjacki (licencjat rzymski) z teologii pastoralnej. Pod 

kierunkiem ks. prof. dr hab. Jerzego Lewandowskiego przygotowałem rozprawę doktorską na 

temat: Praca ludzka jako „naturalny sakrament” w posoborowej literaturze teologicznej, na 

podstawie której w marcu 2006 otrzymałem tytuł doktora nauk teologicznych w zakresie 

teologii dogmatycznej, nadany uchwałą Rady Wydziału Teologicznego Uniwersytetu 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Recenzentami dysertacji byli: ks. prof. dr 

hab. Czesław Rychlicki i ks. prof. dr hab. Lucjan Balter. Praca po stosownych poprawkach 

została wydana w 2006 roku w Warszawie. 

Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą jako duszpasterz 

młodzieży i pedagog, nauczałem religii w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w 

Krakowie, Solcu nad Wisłą, Radomiu, Opocznie i Przysusze. W grudniu 2008 roku 
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otrzymałem stopień nauczyciela dyplomowanego, nadany przez Mazowieckiego Kuratora 

Oświaty.  

W roku 2004 uczestniczyłem w fundowanym przez Polską Misję Katolicką w Anglii 

i Walii kursie językowym w szkole Language Link akredytowanej przez British Council 

w Londynie i zastępowałem duszpasterza studentów polskich w Londynie. W latach 2006-

2015 odbyłem szereg szkoleń i kursów: w 2013 roku ukończyłem Studia Etyki na UKSW w 

Warszawie; w 2015 roku zdałem w Bydgoszczy egzamin państwowy z zakresu  

kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskałem tytuł ratownika; w 2015 roku ukończyłem 

szkolenie w formie seminarium z zakresu pierwszej pomocy w Strzelnie; w 2015 odbyłem 

szkolenie i zdałem egzamin na ratownika WOPR w Warszawie. 

 Na moje wykształcenie składają się studia teologiczne, studium pedagogiczne, studium 

z zakresu etyki, szkolenia i kursy z ratownictwa medycznego i wodnego, które pozwoliły mi 

uzyskać pogłębioną wiedzę naukową i praktyczną, dotyczącą tych dziedzin wiedzy. 

Zdobyłem także umiejętności praktyczne, pozwalające mi patrzeć na człowieka i lepiej 

rozumieć go holistycznie. Stały się one kompetentnym narzędziem, by odczytywać 

całościowo elementy wiedzy z zakresu medycyny, psychologii pastoralnej i teologii, aby w 

konsekwencji budować integralną wizję człowieka stworzonego na podobieństwo i obraz 

Boga, żyjącego w uwarunkowaniach świata i szukającego odpowiedzi na fundamentalne 

egzystencjalne pytania. Wśród problemów zawsze budzących zainteresowania, ale i 

kontrowersje, znajdują się zagadnienia dotyczące bólu i cierpienia człowieka, zwłaszcza ich 

sensu, celu i wartości. Podejmowałem interdyscyplinarne badania naukowe dotyczące tej 

przestrzeni egzystencjalno-antropologicznej,  uwzględniając dokonania szeregu dziedzin 

naukowych tę problematykę podejmujących. Za cel główny stawiałem sobie znalezienie 

odpowiedzi, jak – kierując się troską o dobrą kondycję współczesnego człowieka – 

wypracować odpowiednie „kody” dla rozumienia wielopłaszczyznowego zjawiska bólu i 

cierpienia, jak i znaleźć drogi do jego minimalizacji bądź (gdy niemożliwe jest jego 

uniknięcie) ukazanie jego sensu i wartości w perspektywie wiary.  

Posiadane dyplomy:  

1. Magister teologii - Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie (1997). Praca z 

katolickiej nauki społecznej: Społeczna rola dialogu w świetle wybranych encyklik 

papieży Jana XXIII i Pawła VI. 

2. Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne- Papieska Akademia Teologiczna w 

Krakowie (1997) 
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3. Licencjat rzymski z teologii pastoralnej-Uniwersytet Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie (2003) 

4. Doktor teologii w zakresie teologii dogmatycznej– Uniwersytet Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2006). Rozprawa doktorska:  Praca ludzka 

jako „naturalny sakrament” w posoborowej literaturze teologicznej 

5. Podyplomowe Studia Etyki – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 

Warszawie (2013) 

2. Działalność dydaktyczno-naukowa i organizacyjna  

Od października 2008 roku do czerwca 2010 roku prowadziłem wykłady zlecone z 

teologii dogmatycznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie. W UKSW jestem zatrudniony od 2010 r. na ½ etatu a od 2011 

r. na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku adiunkta w 

Katedrze Teologii Dogmatycznej Pozytywnej na Wydziale Teologicznym UKSW w 

Warszawie na stanowisku adiunkta. Uczelnia stanowi moje podstawowe miejsce pracy. 

Wykładałem m.in.: konwergencję kultur polskiej i żydowskiej w Instytucie Wiedzy o 

Kulturze UKSW, obecność Maryi w pobożności wiernych Kościoła w Polsce i prowadziłem 

ćwiczenia z propedeutyki pracy naukowej oraz ćwiczenia z ekumenizmu. Obecnie prowadzę 

następujące zajęcia dydaktyczne: teologia dogmatyczna, duchowość ekumeniczna, 

ekumenizm, historia religii, społeczna rola dialogu, święta w religiach świata, tradycyjne 

religie plemienne, prakseologiczne implikacje tajemnicy ludzkiego cierpienia w ujęciu 

holistycznym, cierpienie człowieka-cierpienie Boga. 

Na Uniwersytecie od 2014 r. pełnię funkcję sekretarza Rady Wydziału 

Teologicznego, jestem pełnomocnikiem Rektora UKSW do Rady Programowej Korpusu 

Opiekuńczego PCK „OKO”. Byłem sekretarzem na wielu obronach doktoratów i kolokwiach 

habilitacyjnych,  recenzentem trzynastu  prac magisterskich i czterech prac licencjackich. 

Jestem kierownikiem Podyplomowych Studiów Etyki na Wydziale Teologicznym UKSW, 

opiekunem Koła Naukowego Teologów UKSW, opiekunem roczników studentów teologii, 

członkiem Komisji ds. Badań Naukowych  Wydziału Teologicznego UKSW, członkiem 

Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, wiceprzewodniczącym Wydziałowej Komisji 

Stypendialnej.  

Jestem organizatorem interdyscyplinarnych konferencji naukowych o wymiarze 

ogólnopolskim: 

1. Konferencja dla lekarzy pt.: „Problemy bioetyczne katolickich pracowników opieki 

zdrowotnej” (11.12.2011), zorganizowana przy współpracy Katolickiego 
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Stowarzyszenia Lekarzy Polskich Koło Ziemi Radomskiej, Okręgowej Izby 

Lekarskiej w Warszawie. 

2. Konferencja naukowa pt.: „Franciszek Czubalski i Józef Placer – przysuscy medycy i 

wychowawcy” (26.10. 2012); zorganizowana przy współpracy Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze i Okręgowej Izby 

Lekarskiej w Warszawie. Patronat honorowy nad konferencją objął Rektor 

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. med. Marek Krawczyk. 

3. Od 2012 do 2015 roku zorganizowałem cykl konferencji Służby Zdrowia Ból i 

cierpienie – ognisko światła i ciemności. Do współorganizacji tej konferencji 

zaprosiłem: Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie, Stowarzyszenie Absolwentów 

Wydziałów Medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katolickie Stowarzyszenie 

Lekarzy Polskich Oddział Ziemi Radomskiej, Samodzielny Publiczny Zespół 

Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Franciszka Czubalskiego w Przysusze, Szkołę 

Główną Służby Pożarniczej w Warszawie, Okręgowe WOPR w Radomiu. Wszelkie 

informacje dotyczące tej inicjatywy naukowej znajdują się na stronie internetowej: 

www.bic-uksw.pl 

 

3. Praca naukowa 

Zdobyte wykształcenie i kompetencje decydują o polu moich naukowych zainteresowań, 

jak i specyfice podejmowanych przeze mnie zagadnień. Studia teologiczne, jak również 

późniejsze ich uzupełnienie poprzez kursy i szkolenia z innych dziedzin nauki, okazały się 

być dobrym przygotowaniem do kompetentnego rozumianego holistycznie i precyzyjnie 

realizowanego badania kwestii dogmatyczno-teologicznych i prakseologiczno-pastoralnych z 

uwzględnieniem szerokiego tła interdyscyplinarnego. 

Teologia dogmatyczna i mariologia 

Badania podjęte w mojej dysertacji doktorskiej poświęconej teologicznym 

uwarunkowaniom problemu pracy ludzkiej (Praca ludzka jako naturalny sakrament, 

Warszawa 2006, ss. 304) stały się podstawą do prowadzenia dalszych badań w tym zakresie. 

Starałem się rozwinąć dodatkowe wątki, pominięte w rozprawie doktorskiej, szczególnie 

koncentrując się na sakramentalnym rozumieniu problemu pracy (Sakramentalna obecność 

Chrystusa, „Warszawskie Studia Pastoralne” 5 (2007), s. 118-134.) oraz interpretowaniu jej 

http://www.bic-uksw.pl/
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jako ludzkiego, życiowego powołania( Il lavoro dell’uomo come cammino alla santità, in: 

Parola e Tempo 8/2009, p. 189-199.) 

Szczególnym obszarem moich badań stała się też mariologia, nad którą badania 

podejmowałem zwłaszcza w odniesieniu do pobożności ludowej. Owocem mych prac są: 

a) książka Kapliczki Matki Bożej w Ziemi Przysuskiej znakiem pobożności maryjnej 

(Przysucha 2010, s.222), za którą otrzymałem Nagrodę Jana Kochanowskiego, 

przyznawaną w dziedzinie literatury przez Stowarzyszenie Miłośników Poezji 

Jana Kochanowskiego Renesans w Czarnolesie; 

b) artykuł Wybrane elementy polskiej ludowej pobożności maryjnej w czasach 

Oskara Kolberga i współcześnie. Ziemia Przysuska jako studium przypadku, 

„Ateneum  Kapłańskie” 163 (2014), z. 3 (634), s. 549-560. 

Filozofia  

W swoich działaniach naukowych podejmowałem badania, sytuujące się na granicy 

filozofii i teologii. Perspektywa filozoficzna zawsze ułatwia budowanie syntez oraz 

systematyzację zagadnień w teologii, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie metanaukowe oraz 

introdukcyjne. Było to szczególnie ważne dla właściwego rozumienia zakresu badań 

interdyscyplinarnych z zakresu teologii pastoralnej oraz psychologii i medycyny pastoralnej. 

Badania w tym zakresie skłoniły mnie do analizy zagadnień koncentrujących się na kwestii 

tożsamości człowieka i ideowo-kulturowych jej uwarunkowań. Wyraziło się to w 

publikacjach problem ten podejmujących: Філософські есе, Суми 2008, сc. 87; Человек как 

открытое существование в философии Мечислава Гогача, в: „Сборнuк научных 

mрудов”, № 2/2007, Рига 2007, c. 161-172; Granice ludzkiego poznania otaczającej go 

rzeczywistości, в: „Вісник Харківського національного університету імені В. Н. 

Каразіна”, Харків 2008, с. 24-31; Czy prawda jest nietolerancyjna? Znaczenie prawdy dla 

komunikacji międzyludzkiej, w: Bezpieczeństwo człowieka a komunikacja społeczna, red. E. 

Jarmoch, A. Świderski, I. A. Trzpil, Siedlce 2011, t. 2, s.137-153; Bezpieczeństwo człowieka a 

rozwój naukowo-techniczny, red. E. Jarmoch, A. Świderski, I. A. Trzpil, Siedlce 2012, t.2, 

s.89-106. 

Interesujące dla mnie było też podjęcie badań nad kulturowymi uwarunkowaniami 

mentalności i tożsamości ludzkiej w uwarunkowaniach tzw. małych kultur. Znalazło to 

odzwierciedlenie w publikacjach poświęconych zagadnieniom mitu (Mit słowiański, 
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„Parerga” 3(2008), s.113-120.) oraz konwergencji (O konwergencji kultur polskiej i 

żydowskiej. Przysucha jako studium przypadku, „Studia Gdańskie” 25(2009), s.187-194.) 

Katolicka nauka społeczna  

Szczególną eksplikacją prakseologiczną badań teologicznych jest katolicka nauka 

społeczna, oznaczająca ustosunkowywanie się przez chrześcijan do zjawisk pojawiających się 

w ich przestrzeni życia społecznego, a interpretowanych w duchu Ewangelii. Stąd podjęcie 

przeze mnie badań z tego zakresu jako integralnie związanych z interesującą mnie 

problematyką z zakresu teologii praktycznej.  

Niezwykle istotnym we współczesnym świecie jest wielopłaszczyznowo rozumiany 

problem komunikacji międzyludzkiej, zasadniczy tak w relacjach interpersonalnych, jak i 

społecznych. Dlatego skupiłem się na badaniach nad wartością, rolą i możliwościami, jakie 

wprowadza w ludzkie relacje dialog. Owocem tego stała się książka Społeczna rola dialogu. 

Refleksja teologiczno-społeczna, (Warszawa 2009, s.174). Starałem się w niej ukazać dialog 

jako integralny element właściwego budowania relacji międzyludzkich, znajdujący swój 

wyraz również w dialogu ekumenicznym (doktrynalno-wyznaniowym), międzyreligijnym, a 

także jako dialog ze światem i w świecie, poprzez jednoczenie najróżniejszych struktur i 

instytucji społecznych. Konsekwentnym rozwinięciem tej problematyki stały się artykuły 

podejmujące kwestie rozumienia jedności we współczesnej Europie i w świecie globalnym 

(Chrześcijańska wizja globalizującego się świata: Człowiek i filozofia, red. D. Pater, 

Warszawa 2008, s. 71-79; Naród jako rzeczywistość mistyczna w myśli Wincentego 

Lutosławskiego (1863 – 1954),  „Ateneum Kapłańskie” 148 (2007), z. 3 (589), s. 544-552; 

Wątek słowiański w rozważaniach filozoficznych i społecznych Jana Pawła II, w: Filozofia 

słowiańska na przełomie wieków, red. W. Słomski, Warszawa 2008, s. 251-263; Rozważania 

o człowieku poszukującym trwałego porządku społecznego w służbie państwa, w: Człowiek i 

kosmos, red. E. Jarmoch, A.W. Świderski, Drohiczyn 2009, s.75-92; Демократия без 

граҗданского общества, в: „Сборнuк научных mрудов”, № 1/2008, Рига 2008, c. 102-

115. 

Istotną kwestią w tym kontekście jest również zagadnienie pracy ludzkiej rozumianej 

jako specyficzny wektor ludzkiej aktywności w świecie, uwarunkowany istnieniem i 

funkcjonowaniem struktur społeczno-polityczno-gospodarczych. Kwestia ta została przeze 

mnie podjęta w publikacjach badających fenomen pracy w odniesieniu do współczesnych 
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propozycji filozofii społecznej (Postrzeganie pracy z perspektywy neoliberalizmu i 

katolicyzmu, „Teologia w Polsce” 3(2009)1, s. 143-152) oraz jej uwarunkowań 

antropologiczno-kulturowych (Praca ludzka jako nakaz tworzenia kultury w służbie 

bezpieczeństwa człowieka, w: Bezpieczeństwo człowieka a wartości, red. E. Jarmoch, A. 

Świderski, I. A. Trzpil, Siedlce 2010, t. 1, s.117-124). 

Psychologia i medycyna pastoralna 

Zagadnienia interdyscyplinarne podejmowane na granicy medycyny, psychologii i 

teologii pastoralnej stanowią zasadniczy obszar moich zainteresowań naukowych. 

Holistyczna wizja człowieka, którą proponuje współczesna medycyna, oznacza  ujęcie go 

całościowo, uwzględniając  perspektywę  fizyczną, psychiczną i duchową. Fakt pokutowania 

we współczesnej nauce, jak i w myśleniu światopoglądowym człowieka scjentystycznego 

paradygmatu, redukującego naukowość tylko do empirycznie rozumianej analizy faktów, 

oznacza palącą potrzebę dowartościowania zagadnień podejmowanych przez nauki 

filozoficzne i teologiczne. Oznacza to uświadomienie wartości człowieka w ujęciu 

aksjologiczno-teleologicznym dla wyników badań z dziedziny empirii, ale również 

uwzględnienie owej perspektywy w przestrzeni działania (pracy i badań naukowych) osób 

pracujących w służbie zdrowia na rzecz zhumanizowania ich aktywności, która odnosi się 

przede wszystkim do integralnie rozumianej osoby ludzkiej. 

Dlatego też moje badania przekładają się na dwie zasadnicze przestrzenie: 

interpretacja teologiczna stycznych z medycyną zagadnień, zwłaszcza kwestii bólu, cierpienia 

i śmierci, oraz ukazanie prakseologicznych implikacji teologii w realizacji etosu pracownika 

służby zdrowia.  

1. Jeżeli chodzi o problematykę skoncentrowaną na sytuacjach granicznych ludzkiego 

życia, to podjąłem się zorganizowania szeregu interdyscyplinarnych konferencji, 

których wyniki opracowałem jako redaktor naukowy powstałej w ten sposób serii: Ból 

i cierpienie- ognisko światła i ciemności, (red.) D. Pater, Warszawa 2013, t. 1, s.144; 

Ból i cierpienie- ognisko światła i ciemności, (red.) D. Pater, Warszawa 2014, t. 2, 

s.200; Ból i cierpienie- ognisko światła i ciemności. Medycyna -Filozofia-Teologia, 

(red.) D. Pater, Warszawa 2015, t. 3, s.263. Nadto sam opublikowałem również szereg 

artykułów dotyczących tego zagadnienia: Cierpienie człowieka a tajemnica krzyża 

Chrystusowego, w: D. Pater (red.), Skąd przychodzi pomoc? Modlitwy i teksty w 
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cierpieniu. Przewodnik duchowy dla służby zdrowia, Warszawa 2011, s. 12-27; 

Cierpienie jako dar łaski, w: D. Pater (red.), Skąd przychodzi pomoc? Modlitwy i 

teksty w cierpieniu. Przewodnik duchowy dla służby zdrowia, Warszawa 2011, s. 52-

61; Filozofia współczesna o doświadczeniu śmierci, в: „Гуманітарний Вісник 

Запорізької державної інженерної академії”, Випуск 33, Запоріжжя 2008, с. 190-

198; Kremacja w świetle nauki Kościoła katolickiego, „Radomski Rocznik Lekarski”, 

12(2009), s. 153-163. Najpełniejszym moim opracowaniem z tego zakresu jest 

publikacja Człowiek wobec bólu i cierpienia. Refleksja pastoralna, Warszawa 2012, 

s.47. Stanowi ona próbę ukazania postaw człowieka wobec bólu i cierpienia na 

podstawie autentycznych przypadków medycznych, które mają uświadomić wartość 

obecności drugiego człowieka (bliskiego lub pracownika służby zdrowia) w sytuacji 

granicznej oraz ukazać jego rolę w kształtowaniu pozytywnych postaw wobec próby 

cierpienia.  

Ból to nie tylko domena medycyny leczącej go farmakologicznie. Konieczne 

jest holistyczne podejście do tego problemu uwzględniające jego źródła psychiczne, 

duchowe i społeczne. Oznacza to włączenie borykającego się z bólem chorego w jego 

przezwyciężanie. Tym samym uczestniczy on w procesie leczenia w sposób aktywny, 

podkreślający jego podmiotowość.(Leczenie bólu po opuszczeniu szpitalnego oddziału 

ratunkowego w świetle przeprowadzonych badań, E. Zieliński, D. Pater, J. Telak, w: 

Ból i cierpienie- ognisko światła i ciemności, (red.) D. Pater, Warszawa 2014, t. 2, 

s.165-180). 

2. Jeśli chodzi o prakseologię teologiczną, związaną z przedstawianą tu tematyką, to ma 

na celu ona uwrażliwienie pracowników służby zdrowia na konieczność integralnego 

podchodzenia do człowieka chorego, przeciwstawiając się pokusie urzeczowionego 

rozumienia osoby ludzkiej jako tzw. „przypadku”. Właściwa postawa uzależniona jest 

w dużej mierze od osobistej wrażliwości i kondycji duchowej osób pracujących w 

służbie zdrowia. Stąd powstanie publikacji stawiających sobie za cel rozbudzenie i 

wskazanie możliwości rozwoju sfery życia wewnętrznego: Rachunek sumienia dla 

katolickich lekarzy i pielęgniarek. O etyce w służbie zdrowia, Warszawa 2010, ss. 72 

(tekst ten w dopracowanej i rozwiniętej formie został wydany w języku włoskim i 

włączony do cyklu artykułów będących istotnym osiągnięciem naukowym); Skąd 
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przychodzi pomoc? Modlitwy i teksty w cierpieniu. Przewodnik duchowy dla służby 

zdrowia, (red.) D. Pater, Warszawa 2011, s.176. 

Inspiracje religijno- teologiczne można zauważyć w każdym obszarze ludzkiego 

zaangażowania się w świecie. Szczególnie natomiast uzewnętrznia się to w zawodach 

mających charakter służby cywilnej. Jej częścią jest ratownictwo medyczne i wodne. 

Postawiłem sobie więc za cel ukazanie teologiczno-religijnego fundamentu działalności 

tych służb, jak również prakseologicznych implikacji wykonywanych przez nie działań, 

mających swe znaczenie dla etosu wykonywanej służby, jak i wewnętrznego rozwoju 

osób ją podejmujących. Problemom tym poświęciłem następujące publikacje: Św. Jacek 

Odrowąż – życie, kult i związki z ratownictwem wodnym, w: Stan, perspektywy i rozwój 

ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku, red. M. Napierała, A. Skaliy, W. 

Żukow, Bydgoszcz 2013, s. 99-106; The Christian symbolizm of water and the spirituals 

formation of lifeguards, „Warszawskie Studia Pastoralne” 20 (2013), s.327-351; Asceza 

jako element logistycznego procesu ratownictwa, „Logistyka” 4(2014), CD nr 1, s.1005-

1016; Formacyjne zadania sportu w życiu ratowników wodnych, „Logistyka” 4(2015), CD 

nr 2, cz.5, s.8090-8102. 

Potrzebą czasu staje się dzisiaj jasne wartościowanie pojawiających się ideowych 

„nowinek”. Jedną z bardziej kontrowersyjnych, a przy tym intensywnie lansowanych, jest 

ideologia gender. W artykule pt. Kościół a wyzwania genderyzmu, („Communio” 33(2013)1, 

s. 87-101) starałem się ukazać źródła tej ideologii i przedstawić jej główne idee, konfrontując 

je z teologią katolicką. Usiłowałem wykazać błędność założeń gender, opartych na zmiennych 

podstawach kulturowych niemających zakorzenienia w ontycznej strukturze rzeczywistości. 

Lansowanie idei płci kulturowej jako alternatywy dla jej rozumienia biologicznego jest tylko 

ponowoczesnym wróżbiarstwem, prowadzącym ku rozwiązaniom absurdalnym, bo 

sprzecznym z ludzką naturą. 

Literatura piękna jako locus theologicus  

Współczesna teologia dogmatyczna zwraca uwagę na konieczność uwzględnienia 

dokonań innych nauk, celem możliwie jak najpełniejszego zinterpretowania rzeczywistości. 

Jest to przyczyną m.in. traktowania literatury jako tzw. miejsca teologicznego. Oznacza to 

traktowanie literatury pięknej jako przestrzeni inspiracji dla odświeżania języka teologicznego 

a jednocześnie źródła nowych hermeneutycznych poszukiwań. Dlatego też w mojej 
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aktywności naukowej znalazły się publikacje, ukazujące atrakcyjność literackich intuicji dla 

współczesnego dyskursu teologicznego: Przez pracę do zmartwychwstania. Norwidowska 

wizja ludzkiej egzystencji, „Communio” 26 (2006) 3, s. 99-110; Maciej Kazimierz Sarbiewski 

– The outline to the portrait of a literary man and a philosopher, „Lumen Poloniae” 1/2007, 

s. 101-107; Maciej Kazimierz Sarbiewski – the Polish Horace – poetic intertextualism, w: 

„Lumen Poloniae” 2/2008, s. 91-98; Maciej Kazimierz Sarbiewski – The aesthetical motives, 

„Lumen Poloniae” 1/2008, s. 109-120; Maciej Kazimierz Sarbiewski (Casimire) – his poetic 

intertextuality, „Lumen Poloniae” 2/2009, s. 27-33; Stanisław Brzozowski – dramat 

wytrwania?, w: Kultura i życie. W 130. rocznicę śmierci Stanisława Brzozowskiego, red. W. 

Słomski, Warszawa 2008, s. 213-221; O nicości moralnej współczesnego społeczeństwa – 

Wizyta Starszej Pani Friedricha Dürrenmatta, w: Friedrich Dürrenmatt Dehumanizacja 

człowieczeństwa, red. W. Słomski, Warszawa 2008, s. 93-105. 

Pedagogika pastoralna 

Istotnym przejawem realizowania przez Kościół swojej misji jest jego troska o 

wychowanie. Wychowawcza funkcja Kościoła w dobie obecnej oznacza – z racji szybkiego i 

wielokierunkowego rozwoju współczesnej kultury – poszukiwanie nowych sposobów 

kształtowania świata wartości opartego na Ewangelii oraz uwzględnianie zdobyczy 

współczesnej techniki i kultury. Dlatego też starałem się ukazać wartość oraz zagrożenia 

mediów dla życia rodzinnego, zwłaszcza dla relacji międzypokoleniowych (Współczesne 

media a relacje w rodzinie, „Kultura –Media-Teologia” 21(2015), s. 23-38).  

Współczesna kultura, charakteryzująca się relatywizmem, oznacza również kryzys 

autorytetów. Przeciwstawiając się tym tendencjom starałem się ukazać wartość integralnej 

osobowości ludzkiej jako niezbędnego czynnika w procesie oddziaływania na proces 

kształtowania drugiego człowieka. Za szczególnie ważną uznałem tu realizację etosu pracy 

nauczyciela (Rola księdza-katechety w procesie wychowania młodzieży licealnej. Wskazania 

płynące z praktyki wychowawczej, w: Wybrane problemy współczesnej edukacji, red. H. 

Bednarski, Z. Sirojć, Warszawa 2010, s.91-104) oraz świadomego i aktywnego członka 

lokalnej społeczności (Franciszek Czubalski i Józef Placer - przysuscy medycy i wychowawcy, 

(red.) D. Pater, Przysucha 2012, s.75). 
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4. Praca naukowa: osiągnięcie naukowe 

 

 Cykl artykułów: „Chrystus Lekarz wobec bólu i cierpienia człowieka. Studium 

teologiczno-pastoralne” 

 

1. Chrześcijański obraz człowieka – wartość w codzienności, „Communio” 

32(2012)1, s. 185-198.  

2. Doniosłość wartości moralnych w czasach globalizacji, w: Bezpieczeństwo 

człowieka a rozwój naukowo-techniczny, red. E. Jarmoch, A. Świderski, I. A. 

Trzpil, Siedlce 2012, s.281-291. 

3. Czy współczesny człowiek jest jeszcze osobą?, „Studia Teologii Dogmatycznej” 

1(2015), s.208-224. 

4. Rodzina wobec zagrożeń współczesności, w: Bezpieczeństwo człowieka a religia, 

red. E. Jarmoch, I. A. Trzpil, Siedlce 2013, s. 383-403. 

5.  Przemiany podstawowych funkcji współczesnej rodziny, w: Wiara, nadzieja, 

miłość. Księga Jubileuszowa Ks. Profesora Edwarda Jarmocha w 60. rocznicę 

urodzin i 35. rocznicę pracy duszpasterskiej i naukowej, red. R. Rosa, T. Zacharuk, 

Siedlce-Drohiczyn 2013, t. 2, s. 289-303. 

6. Zobowiązania moralne współczesnego człowieka wobec środowiska naturalnego, 

„Warszawskie Studia Pastoralne” 24 (2014), s.205-223. 

7. Współczesna myśl katolicka o wartości sportu w życiu człowieka, „Warszawskie 

Studia Teologiczne” 25(2012)2, s. 213-220. 

8. Sztuka cierpienia-sztuka umierania. Sytuacje graniczne jako szansa 

„przekroczenia progu nadziei”, „Collectanea Theologica” 85 (2015) nr 2, s.133-

150. 

9. Cierpienie jako zło, w: Ból i cierpienie- ognisko światła i ciemności. Medycyna- 

Filozofia-Teologia, (red.) D. Pater, Warszawa 2015, t. 3, s. 190-203.  

10. Tajemnica cierpiącego na krzyżu Chrystusa w wybranej literaturze teologicznej a 

ikonografia chrześcijańska, w: Ból i cierpienie- ognisko światła i ciemności, (red.) 

D. Pater, Warszawa 2013, t. 1, s.118-142. 

11. Jak chrześcijanie konfrontują się z cierpieniem?, w: Ból i cierpienie- ognisko 

światła i ciemności, (red.) D. Pater, Warszawa 2014, t. 2, s.102-117.  

12. Christus Medicus – wobec bólu i cierpienia. Posługa kapelana szpitalnego w 

nowym spektrum, „Warszawskie Studia Pastoralne” 2015- w druku 
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13. Jak rozmawiać z młodymi ludźmi o cierpieniu? Analiza wybranych przypadków, 

,,Warszawskie Studia Teologiczne” 27(2014)1, s.369-378. 

14. Postawy wobec cierpienia „zwykłych” ludzi i wielkich romantyków, w: Idąc na 

cały świat, red. E. Jarmoch, Drohiczyn 2013, s. 425-437.  

15. Letica nel servizio sanitario. Per medici e infermieri cattolici e non, in: “Parola e 

Tempo” 13/2014, p. 249-258. 

Przedstawiony wyżej dorobek naukowy ukazuje szerokie spektrum interesujących 

mnie zagadnień i obszarów badań naukowych. Wszystkie one stanowią dla mnie swego 

rodzaju punkt wyjścia do podjęcia systematycznych rozważań nad szeregiem problemów 

badanych w sposób kompetentny i całościowy jedynie wtedy, gdy uczyni się to w sposób 

interdyscyplinarny. Chodzi mianowicie o pozycję człowieka w sytuacjach granicznych, dla 

których instrumentarium terminologiczne stanowią takie zagadnienia jak: holistyczna 

koncepcja osoby, jej godność i prawa, zdrowie i choroba, cierpienie, kondycja psychiczna, 

jakość życia, ból totalny u osób terminalnie chorych, współpraca chorego z pracownikami 

służby zdrowia, proces umierania, fakt śmierci i żałoba, kondycja współczesnej rodziny w 

konfrontacji z sytuacjami granicznymi. Zagadnienia te są obszarem badań różnych nauk o 

specyficznej dla siebie metodologii. Próba stworzenia całościowej syntezy oznacza 

konieczność znalezienia klucza interpretacyjnego, pozwalającego wyniki badań łączyć i 

interpretować, tak by stworzyć całościową wizję badanej aporii przy jednoczesnym 

zachowaniu naukowo-metodologicznej autonomiczności nauk włączanych w całościowy 

obraz badanego problemu.  

Założona w ten sposób multidyscyplinarność oznacza podjęcie badań tak 

teoretycznych, jak i praktycznych. Badane problemy domagają się od strony teoretycznej- 

metody analizy teologicznej i krytyczno-porównawczej; od strony praktycznej- metody 

syntetyzowania i wnioskowania. Biorąc pod uwagę konieczność uwzględnienia również 

badań typowo empirycznych, niezbędne jest wykorzystanie metody indukcyjnej a także 

metody obserwacyjnej i uczestniczącej. Dla tak szerokiego spektrum zagadnień oraz metod 

jedynym przyjmowanym kluczem interpretacyjnym jest klucz teologiczny, który stanowi 

pojęcie Chrystus Lekarz. Teologiczny rys analiz jako czynnik syntetyzujący stanowi we 

wszystkich przypadkach swoiste zwieńczenie proponowanych analiz, nadając im 

teleologiczno-agatologiczną perspektywę. Ona właśnie stanowi czynnik scalający 

przedstawiane problemy, które zostały zanalizowane w cyklu 15 artykułów. Przedstawiając je 



 

13 

 

jako osiągnięcie naukowe – nadaję im wspólny tytuł „Chrystus Lekarz wobec bólu i 

cierpienia człowieka. Studium teologiczno-pastoralne”.  

Zagadnienie to posiada bogatą literaturę zwłaszcza w obszarze języka niemieckiego. 

Do najbardziej istotnych należą: Reinhard von Bendemann: Christus medicus. Neukirchener, 

Neukirchen-Vluyn 2009;  Woty Gollwitzer-Voll: Christus Medicus - Heilung als Mysterium. 

Interpretationen eines alten Christusnamens und dessen Bedeutung in der Praktischen 

Theologie. Schöningh, Paderborn 2007;  Jörg Hübner: Christus medicus. Ein Symbol des 

Erlösungsgeschehens und ein Modell ärztlichen Handelns. In: “Kerygma und Dogma” 31 

(1985) 324-335; Schott, H. Medizingeschichte(n): Religiöse Heilkunde – Christus medicus, 

Deutsches Ärzteblatt 2006; 103(6): A-340 / B-297 / C-282 oraz liczne artykuły w “Zeitschrift 

fur medizinische Ethik”. W Polsce jest to temat bardzo słabo opracowany, bo ograniczający 

się  do kilku artykułów, wśród których za najważniejsze uznać należy: Z. Gajda, Christus 

Medicus, w: Do historii medycyny wprowadzenie , Kraków 2011, s. 163-173; A. Szarszewski, 

Christus Medicus, w: Etyka w medycynie wczoraj i dziś. Wybrane zagadnienia, red. K. 

Basińska, J. Halasz, Kraków 2013,s. 15-29.  

To suponuje nam zajęcie się tym zagadnieniem. Biorąc pod uwagę jednak specyfikę 

teologii pastoralnej jako nauki praktycznej, zdecydowałem się na przygotowanie cyklu 

artykułów, a nie zwartej monografii. Pozwoliło mi to opracować cały cykl zagadnień, 

przedstawiając całościowo poszczególne problemy, a jednocześnie unikając chaosu 

terminologicznego i metodologicznego oraz zrealizować zasadnicze zadanie, jakie stawia 

sobie teologia pastoralna, mianowicie nadanie prakseologicznego wymiaru przedstawianym 

problemom. Jak wspomniałem wyżej - Chrystus Lekarz jest punktem wyjścia, inspiracją do 

prowadzonych interdyscyplinarnych badań. Przedstawione jako osiągnięcie artykuły stanowią 

kolejne spojrzenia na postawiony problem, dla którego teologia stanowi źródło inspiracji, 

punkt dojścia oraz przestrzeń scalającą kolejne problemy. 

Przedstawione w artykułach treści możemy podzielić na kilka bloków tematycznych, z 

których każdy charakteryzuje się dominacją określonej dziedziny nauki, która uzyskuje swe 

rozwinięcie teologiczno-pastoralne. Pierwsza część to zagadnienia z zakresu filozofii i 

teologii. Najpierw zostaje ukazany człowiek w interpretacji myśli chrześcijańskiej. Swoistość 

tego ujęcia zostaje podkreślona poprzez uwypuklenie specyficznych zadań człowieka w 

świecie, które jego człowieczeństwo określają, rozwijają i są sposobem manifestacji 

(Chrześcijański obraz człowieka – wartość w codzienności, „Communio” 32(2012)1, s. 185-
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198). Jednocześnie podkreślona zostaje istotność sfery moralnej człowieka specyfikującej 

jego działania, będącej ciągłym samodefiniowaniem się człowieka, deklarowaniem w sposób 

świadomy swego człowieczeństwa w sytuacji wciąż na nowo dokonywania wyboru między 

dobrem a złem (Doniosłość wartości moralnych w czasach globalizacji, w: Bezpieczeństwo 

człowieka a rozwój naukowo-techniczny, red. E. Jarmoch, A. Świderski, I. A. Trzpil, Siedlce 

2012, s.281-291). 

Nic tak nie destruuje człowieka jak zło, zwłaszcza zło będące czynnikiem 

degradującym jego godność i podważającym niezbywalne prawa ludzkie. Przekraczanie 

kolejnych granic moralnych, monstrualny antropocentryzm, domagający się absolutnie 

rozumianej wolności i w konsekwencji odrzucający Boga, paradoksalnie nie staje się źródłem 

ubóstwienia człowieka, ale jego destrukcji i degeneracji (Czy współczesny człowiek jest 

jeszcze osobą?, „Studia Teologii Dogmatycznej” 1(2015), s.208-224). Degeneracja jednostki 

ma swoje konsekwencje w życiu społecznym i rodzinnym. Obserwowane obecnie przemiany 

społeczno-kulturowe przynoszą wiele możliwości rozwoju, ale i nowe zagrożenia, a nawet 

niebezpieczeństwa dla integralnego rozwoju życia rodzinnego i konstruujących je 

międzyosobowych relacji. Stąd konieczność jasnego określania tych zagrożeń i  zapobieganie 

im (Rodzina wobec zagrożeń współczesności, w: Bezpieczeństwo człowieka a religia, red. E. 

Jarmoch, I. A. Trzpil, Siedlce 2013, s. 383-403; Przemiany podstawowych funkcji 

współczesnej rodziny, w: Wiara, nadzieja, miłość. Księga Jubileuszowa Ks. Profesora 

Edwarda Jarmocha w 60. rocznicę urodzin i 35. rocznicę pracy duszpasterskiej i naukowej, 

red. R. Rosa, T. Zacharuk, Siedlce-Drohiczyn 2013, t. 2, s. 289-303). 

 Diagnoza dotycząca zagrożeń rodziny i szans na ich przezwyciężenie uzyskuje swoje 

pełniejsze widzenie poprzez uwzględnienie środowiska jej funkcjonowania i wzrostu. 

Przenosi to badania na obszar współczesnej ekofilozofii i ekoteologii, formułując 

zobowiązujące imperatywy postępowania w wymiarze społecznym i indywidualnym 

(Zobowiązania moralne współczesnego człowieka wobec środowiska naturalnego, 

„Warszawskie Studia Pastoralne” 24 (2014), s.205-223). Degradacja środowiska naturalnego 

oznacza w konsekwencji zniszczenie przyjaznej człowiekowi przestrzeni egzystencji, co 

powoduje utratę zdrowia. Dbałość o nie oznacza więc realizowanie postulatów współczesnej 

ekologii, ale i aktywnie podejmowane działania na rzecz utrzymania dobrej kondycji 

psychofizycznej, dlatego podkreślona zostaje wartość higieny psychicznej i sportu 
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(Współczesna myśl katolicka o wartości sportu w życiu człowieka, „Warszawskie Studia 

Teologiczne” 25(2012)2, s. 213-220). 

 W kolejnych artykułach dominuje problematyka z zakresu tanatologii i badań nad 

cierpieniem człowieka. Śmierć jest czymś nieodłącznym w życiu człowieka. Znajduje jednak 

różne interpretacje i rodzi różne reakcje uwarunkowane religijnie, społecznie i kulturowo 

(Sztuka cierpienia-sztuka umierania. Sytuacje graniczne jako szansa „przekroczenia progu 

nadziei”, „Collectanea Theologica” 85 (2015) nr 2, s.133-150). Nawet jeśli rozumie się ją 

jako nie ostateczny koniec ludzkiej egzystencji, ale przejście do wieczności, jest ona jednak 

interpretowana jako zło. Dzieje się tak z racji wiążącego się z nią cierpienia fizycznego i 

psychicznego (Cierpienie jako zło, w: Ból i cierpienie- ognisko światła i ciemności. 

Medycyna- Filozofia-Teologia, (red.) D. Pater, Warszawa 2015, t. 3, s. 190-203). Jawi się ona 

jako wydarzenie bezsensowne i ostatecznie pozostające tajemnicą. Nadzieję w przeżywanie 

śmierci wprowadza wiara. Chrystus, który zwyciężył śmierć, daje nadzieję na życie wieczne, 

ale również pozwala nadać sens cierpieniu poprzez złączenie go z Jego ofiarą Krzyża 

(Tajemnica cierpiącego na krzyżu Chrystusa w wybranej literaturze teologicznej a 

ikonografia chrześcijańska, w: Ból i cierpienie- ognisko światła i ciemności, (red.) D. Pater, 

Warszawa 2013, t. 1, s.118-142). 

 W następnym bloku artykułów dominuje profil praktyczny. Teologia pastoralna, która 

korzysta z różnych źródeł, domaga się uwzględnienia osiągnięć całego spektrum dziedzin 

takich, jak m.in.: psychologia pastoralna, pedagogika, etyka, deontologia medyczna, opieka 

paliatywna i farmakologia. 

 Człowiek konfrontuje się z cierpieniem nie tylko swoim, ale i drugiego człowieka. 

Oznacza to konieczność zajęcia wobec niego określonej postawy. W rozumieniu 

chrześcijańskim sytuacja cierpienia bliźniego niesie w sobie zobowiązanie do obecności, 

pomocy, wsparcia i pocieszenia (Jak chrześcijanie konfrontują się z cierpieniem?, w: Ból i 

cierpienie- ognisko światła i ciemności, (red.) D. Pater, Warszawa 2014, t. 2, s.102-117). Jest 

to doświadczenie trudne, stąd konieczne jest właściwe przygotowanie się do spotkania się z 

nim. Dotyczy to osób ex professo zajmującymi się chorymi (Christus Medicus – wobec bólu i 

cierpienia. Posługa kapelana szpitalnego w nowym spektrum, „Warszawskie Studia 

Pastoralne” 2015- w druku) oraz każdego dojrzałego chrześcijanina (Jak rozmawiać z 

młodymi ludźmi o cierpieniu? Analiza wybranych przypadków, ,,Warszawskie Studia 

Teologiczne” 27(2014)1, s.369-378). 
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Umiejętność znoszenia cierpienia jest sprawą indywidualną i trudno przewidywalną. 

Na pewno ogromne znaczenie ma kondycja psychiczna i duchowo-religijna człowieka 

cierpiącego. Stanowi ona niezwykle trudno mierzalny czynnik o nie do przecenienia 

znaczeniu. Tym bardziej należy dążyć do jego uwrażliwiania i rozbudzania w sytuacji 

konfrontacji z cierpieniem (Postawy wobec cierpienia „zwykłych” ludzi i wielkich 

romantyków, w: Idąc na cały świat, red. E. Jarmoch, Drohiczyn 2013, s. 425-437). Ogromna 

rola tutaj spoczywa na pracownikach służby zdrowia, którzy- oprócz realizowania swojej 

fachowej posługi – powinni stanowić psychiczno-duchowe wsparcie dla cierpiących chorych. 

Spotkanie z bólem i cierpieniem człowieka, również dla pracowników służby zdrowia, może 

stać się lekcją dojrzewania ku  pełni człowieczeństwa, jeśli będzie traktowane jako istotny 

wymiar ich misji w świecie (Letica nel servizio sanitario. Per medici e infermieri cattolici e 

non, in: „Parola e Tempo” 13/2014, p. 249-258). 

 O oryginalności przedstawionych analiz decyduje: 

1. Przeprowadzenie ich w polu badań teologii pastoralnej, co nadaje im praktyczny i 

aktualny wymiar; 

2. Multidyscyplinarność badań ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć psychologii 

pastoralnej; 

3. Wartość dodana rozumiana jako włączenie w analizy teologiczno-pastoralne wyników 

badań z deontologii medycznej; 

4. Stworzenie przestrzeni spotkania i dialogu różnych w swym charakterze dziedzin nauki 

podejmującymi badania nad sytuacjami granicznymi w życiu człowieka. 

5. Inne obszary działalności badawczej 

Wieloobszarowe zaangażowanie badawcze zaowocowało także przygotowaniem  

oryginalnych i twórczych publikacji popularnonaukowych:  

1. Praca ludzka jako „naturalny sakrament”,  „Kronika Diecezji Radomskiej”, 1(2007), 

s. 77-84. 

2. Społeczeństwo żydowskie w kulturze polskiej, „Parnasik” nr 4/5(64/65)2008, s.61-63. 

3. Zrozumieć tradycję świąt, „Nasz Głos” 12(153)2009, s. 4. 

4. Myśliciel o twarzy człowieka (Wspomnienie o ks. prof. Józefie Tischnerze), w: Etyka 

solidarności. W 10. rocznicę śmierci ks. Józefa Tischnera, red. W. Słomski, Warszawa 

2010, s. 31-35. 

5. Benedykt XVI przybywa z misją…,  „Quo vadis?” 1(2010), s.78-80. 
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6. Metafizyczna wizja antropologii filozoficznej Mieczysława Gogacza, w: Ministrare. 

Prace poświęcone śp. prof. zw. dr hab. Zachariaszowi Łyko, Warszawa 2010, t.2, s. 

677-680. 

7. Dostrzegł dobro w człowieku…, w: Wspomnienia o „Ojcu” ks. Janie Wojtanie, 

Opoczno 2010, s. 78-79. 

8. Praca lekarza naturalnym sakramentem, w: Skąd przychodzi pomoc? Modlitwy i 

teksty w cierpieniu. Przewodnik duchowy dla służby zdrowia, red. D. Pater, Warszawa 

2011, s.5-10. 

9. W służbie życia i zdrowia człowieka - rozważania Drogi Krzyżowej, w: Skąd 

przychodzi pomoc? Modlitwy i teksty w cierpieniu. Przewodnik duchowy dla służby 

zdrowia, red. D. Pater, Warszawa 2011, s.34-42. 

10. Rachunek sumienia dla pracowników służby zdrowia, w: Skąd przychodzi pomoc? 

Modlitwy i teksty w cierpieniu. Przewodnik duchowy dla służby zdrowia, red. D. Pater, 

Warszawa 2011, s. 93-103. 

11. Moja pierwsza i ostatnia audiencja u Jana Pawła II, „Niedziela” 2011, nr 16, s. 12. 

12. Kult maryjny w parafii św. Jana Nepomucena w Przysusze, „Jasna Góra” 2011, nr 3, s. 

28-29. 

13. Po co lekarzowi światopogląd?, „Niedziela” 2011, nr 34, s. 32-33. 

14. Zarys problematyki dotyczącej bólu i cierpienia człowieka, w: Ból i cierpienie, red. G. 

Makiełło- Jarża, Kraków 2012, s. 21-24. 

15. „Słyszę, jak kroisz chleb, kochanie..." Podziękowanie dla Profesora Skarżyńskiego, 

„Puls”  2(2013) 214, s.40. 

16. Pogarda dla starości, „Niedziela” 2014, nr 19, s. 50-51 

17. Recenzja: Ks. Józef Krasiński, Portret teologiczny Ratzingera – Benedykta XVI, 

Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2009, „Kronika 

Diecezji Sandomierskiej”, 3-4 (2009) 102, s. 262-264. 

18. Recenzja: W służbie słowa pisanego. Księga pamiątkowa dedykowana Halinie Irenie 

Szumił, Gabriel Bartoszewski (red.), Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w 

Sandomierzu, Lublin-Warszawa 2009, w: „Kronika Diecezji Sandomierskiej”, 9-10 

(2009) 102, s. 658-660, i W służbie słowa pisanego. Księga pamiątkowa dedykowana 

Halinie Irenie Szumił, Gabriel Bartoszewski (red.), Wydawnictwo Diecezjalne i 

Drukarnia w Sandomierzu, Lublin-Warszawa 2009,w: „Przegląd Piśmiennictwa 

Teologicznego”, 1-2 (2009) 15, s. 48. 
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Własną twórczość naukową poszerzałem i popularyzowałem także na konferencjach 

naukowych i sympozjach jako ich czynny uczestnik (międzynarodowe -18, ogólnopolskie 

20). Poniżej zamieszczam wykaz mojego uczestnictwa:  

1. Referat: Wychowanie – służba na rzecz człowieczeństwa albo wychowanie 

współczesne jako wychowanie do wartości. Sesja naukowa pt. Filozofia – wychowanie 

do wartości, Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce 27.11.2007 r. 

2. Referat: Stanisław Brzozowski i jego filozofia religii. Międzynarodowa Konferencja 

Naukowa – „Kultura i życie w 130. rocznicę urodzin Stanisława Brzozowskiego”, 

Katedra Filozofii Wydziału Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w 

Warszawie 15.02.2008. 

3. Referat: O nicości moralnej współczesnego społeczeństwa Wizyta starszej Pani – 

Friedricha Durrenmatta. Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Friedrich 

Durrenmatt – Dehumanizacja człowieczeństwa, Katedra Filozofii Wydziału 

Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie 14.03.2008 r. 

4. Referat: Społeczeństwo żydowskie w kulturze polskiej. Konferencja naukowa - Motywy 

polsko-żydowskie w kulturze, Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce, 

Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika – 08.04.2008 r. 

5. Referat: Wątek słowiański w rozważaniach filozoficznych i społecznych Jana Pawła II. 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Filozofia słowiańska na przełomie wieków 

Katedra Filozofii Wydziału Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania 

w Warszawie 29 -30.05.2008 r. 

6. Referat: Filozofia kultury Kazimierza Twardowskiego. Międzynarodowa Konferencja 

Naukowa pt. „Twórca Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. W 70. rocznicę śmierci 

Kazimierza Twardowskiego”. Katedra Filozofii Wydziału Psychologii Wyższej 

Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie 18.04.2008. 

7. Referat: Rozważania o człowieku poszukującym trwałego porządku społecznego w 

służbie państwa. V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Bezpieczeństwo 

człowieka a transdyscyplinowość w wielokulturowej tradycji: teologii, filozofii, 

socjologii, politologii i edukacji”. Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe, Drohiczyn 

7-9.09.2008. 

8. Referat: Praca ludzka, jako nakaz tworzenia kultury w służbie bezpieczeństwa 

człowieka. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Bezpieczeństwo człowieka 

a wartości”. Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe i Akademia Podlaska, Drohiczyn 

7-9.09.2009. 
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9. Referat: Czy prawda jest nietolerancyjna? Znaczenie prawdy w komunikacji 

międzyludzkiej. VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Bezpieczeństwo 

człowieka a komunikacja społeczna”. Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe, 

Drohiczyn 7-9.09.2010. 

10. Referat: Chrześcijański obraz człowieka – wartość w codzienności. Naukowa 

Konferencja Międzynarodowa „Spór o wizję człowieka we współczesnej kulturze”. 

Instytut Jana Pawła II w Rzeszowie. Rzeszów 3.12.2010. 

11. Referat: Doniosłość wartości moralnych w czasach globalizacji. VIII 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Bezpieczeństwo człowieka a rozwój 

naukowo-techniczny”. Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe, Uniwersytet 

Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Drohiczyn 7-9. 09.2011. 

12. Referat: Doniosłość wartości moralnych w czasach globalizacji. Konferencja dla 

lekarzy pt.: „Problemy bioetyczne katolickich pracowników opieki zdrowotnej”. 

Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich Koło Ziemi Radomskiej, Okręgowa Izba 

Lekarska w Warszawie, Katedra Teologii Współczesnej Wydziału Teologicznego 

UKSW w Warszawie. Radom 11.12.2011. 

13. Referat: Chrześcijański obraz człowieka – wartość w codzienności. Konferencja dla 

lekarzy pt.: „Problemy bioetyczne katolickich pracowników opieki zdrowotnej”. 

Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich Koło Ziemi Radomskiej, Okręgowa Izba 

Lekarska w Warszawie, Katedra Teologii Współczesnej Wydziału Teologicznego 

UKSW w Warszawie. Radom 11.12.2011. 

14. Referat: Postawy współczesnego człowieka wobec bólu i cierpienia. Refleksja 

pastoralna. Konferencja dla lekarzy pt.: „Ból i cierpienie – ognisko światła i 

ciemności”. Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, Wydział Teologiczny UKSW w 

Warszawie, Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Wydziałów Medycznych 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich Koło 

Ziemi Radomskiej. Warszawa 24.03.2012. 

15. Referat: Postawy współczesnego człowieka wobec bólu i cierpienia. Refleksja 

pastoralna. Konferencja ukraińsko-polska pt.: „Wczoraj, dzisiaj i jutro medycyny 

paliatywnej”. Konsulat Generalny RP w Łucku na Ukrainie, Stowarzyszenie Lekarzy 

Polskiego Pochodzenia na Wołyniu. Łuck (Ukraina) 20.04.2012. 

16. Referat: Człowiek wobec bólu i cierpienia. IX Międzynarodowa Konferencja 

Naukowa pt.: „Bezpieczeństwo człowieka a solidarność”. Drohiczyńskie 

Towarzystwo Naukowe, Drohiczyn 7-9. 09.2012. 

17. Uczestnik Konferencji Towarzystwa Teologów Dogmatyków zorganizowanej przez 

Międzywydziałową Katedrę Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku we 

współpracy z Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku. 

Temat spotkania: Człowieczeństwo Boga. Białystok, 17-19.09.2012. 
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18. Referat: Franciszek Czubalski jako wychowawca młodzieży, humanista i społecznik. 

Konferencja naukowa pt.: „Franciszek Czubalski i Józef Placer – przysuscy medycy i 

wychowawcy” zorganizowana przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Przysusze, Katedrę Teologii Pozytywnej Wydziału Teologicznego 

UKSW w Warszawie, Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie. Patronat honorowy: JM 

Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marek Krawczyk, Przysucha 

26.10.2012. 

19. Referat: Współczesna myśl katolicka o wartości sportu w życiu człowieka. Konferencja 

pt.: „Zimowa Szkoła Sportów Wodnych, Ratownictwa, Rekreacji i Rehabilitacji w 

Wodzie” zorganizowana przez Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. 

Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Radę Naukową WOPR oraz Wodne Ochotnicze 

Pogotowie Ratunkowe. Szczyrk, 08-11.01.2013. 

20. Referat: Cierpienie jako próba wiary. Sympozjum „Ból i cierpienie” zorganizowane 

przez Katedrę Historii Medycyny UJ CM, Katedrę Anestezjologii i Intensywnej 

Terapii UJ CM, Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.  

Kraków, 19-20.01.2013 

21. Referat: Tajemnica cierpiącego na krzyżu Chrystusa w wybranej literaturze 

teologicznej a ikonografia chrześcijańska. Konferencja dla lekarzy „Ból i cierpienie – 

ognisko światła i ciemności” zorganizowana przez Okręgową Izbę Lekarską w 

Warszawie, Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie, Stowarzyszenie 

Absolwentów Wydziałów Medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katolickie 

Stowarzyszenie Lekarzy Polskich Koło Ziemi Radomskiej. Warszawa, 15.03.2013. 

22. Referat: Św. Jacek Odrowąż – życie, kult i związki z ratownictwem wodnym. II 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Stan, perspektywy i rozwój ratownictwa, 

kultury fizycznej i sportu w XXI wieku” zorganizowana przez International Life 

Saving Federation of Europe, Wodnie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Wyższą 

Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy. Bydgoszcz, 14-15.06.2013. 

23. Referat: Rodzina wobec zagrożeń współczesności. X Międzynarodowa Konferencja 

Naukowa „Bezpieczeństwo człowieka a religia”. Drohiczyńskie Towarzystwo 

Naukowe, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Drohiczyn, 7-

9.09.2013 

24. Referat: Jak rozmawiać z młodymi ludźmi o cierpieniu? Analiza przypadków, III 

Konferencja naukowo-metodyczna dla nauczycieli filozofii i etyki „Jak uczyć by 

nauczyć? O zawodowych kompetencjach nauczyciela filozofii i nauczyciela etyki” 

zorganizowana przez Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie. 

Warszawa, 26-27.09.2013. 

25. Referat: Dialog jako znak czasu dla współczesnych chrześcijan, Referat dla 

Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich Koło Ziemi Radomskiej, Wojewódzki 

Szpital Specjalistyczny w Radomiu. Radom 08.12.2013. 
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26. Referat: Zjawiska nadzwyczajne towarzyszące życiu duchowemu chrześcijanina, 

Referat dla Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich Koło Ziemi Radomskiej, 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu. Radom 08.12.2013. 

27. Referat: Chrześcijańska symbolika wody a elementy sportu w ascezie, Konferencja pt.: 

„Zimowa Szkoła Sportów Wodnych, Ratownictwa, Rekreacji i Rehabilitacji w 

Wodzie” zorganizowana przez Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. 

Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Radę Naukową WOPR oraz Wodne Ochotnicze 

Pogotowie Ratunkowe. Szczyrk, 07-09.01.2014 

28. Referat: Świadomość cierpienia w życiu młodego człowieka, Jubileuszowe 

Sympozjum „Ból i cierpienie” zorganizowane przez Katedrę Historii Medycyny UJ 

CM, Katedrę Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJ CM, Towarzystwo Lekarskie 

Krakowskie, Stowarzyszenie Absolwentów Wydziałów Medycznych UJ, Krakowskie 

Towarzystwo Miłośników Historii Medycyny, Polskie Towarzystwo Badania Bólu, 

Kraków, 18-19.01.2014. 

29. Referat: Przemoc, choroba i śmierć. Jak chrześcijanie konfrontują się z cierpieniem?, 

III Konferencja dla służby zdrowia „Ból i cierpienie – ognisko światła i ciemności” 

zorganizowana przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie, Wydział Teologiczny 

UKSW w Warszawie, Stowarzyszenie Absolwentów Wydziałów Medycznych 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich Koło 

Ziemi Radomskiej, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. 

prof. Franciszka Czubalskiego w Przysusze, Prezes WOPR i Okręgowe WOPR w 

Radomiu. Warszawa, 29.03.2014. 

30. Referat: Koniec wielodzietnej rodziny?, wykład w ramach Akademii Rodziny i 

Bioetyki Uniwersytetu Otwartego UKSW w sali teatralnej kościoła Wszystkich 

Świętych przy Pl. Grzybowskim w Warszawie, 18.03.2014. 

31. Referat: Granice dialogu społecznego, wykład w ramach Akademii Cnót 

Obywatelskich Uniwersytetu Otwartego UKSW w sali św. Wincentego a Paulo przy 

bazylice św. Krzyża w Warszawie, 11.05.2014. 

32. Referat: Wybrane elementy polskiej ludowej pobożności maryjnej w czasach Oskara 

Kolberga i współcześnie. wykład w ramach sesji naukowej z okazji 200. rocznicy 

urodzin Oskara Kolberga, zorganizowana przez Urząd Gminy i Miasta w Przysusze, 

Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga w Przysusze, Dom Kultury w 

Przysusze oraz Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki”, sfinansowana przez 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Przysucha, 07.06.2014.  

33. Referat: Zobowiązania moralne współczesnego człowieka wobec środowiska 

przyrodniczego, VIII Międzynarodowe Forum Etyczne „Współczesne Oblicza Dobra” 

zorganizowane przez Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w 

Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej, Polskie Towarzystwo Etyczne. Kraków, 

23-25.06.2014. 
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34. Referat: Wychowanie przez wartości drogą urzeczywistniania dobra, XI 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo człowieka a wychowanie”. 

Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w 

Siedlcach. Drohiczyn, 7-9.09.2014 

35. Referat: Asceza jako element logistycznego procesu ratownictwa, I Konferencja 

Naukowa „Logistyka w ratownictwie” zorganizowana przez: Uniwersytet 

Technologiczno - Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu, Park Naukowo-

Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach, Laboratorium Symulacji Medycznych 

w Suwałkach, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w 

Józefowie, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, Polskie Towarzystwo 

Medycyny i Technik Hiperbarycznych, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, 

Wydział Nauk o Bezpieczeństwie WSOWL we Wrocławiu,  Okręgowe WOPR w 

Radomiu, Liga Obrony Kraju, Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach 

Poza Granicami Kraju, Polski Związek Płetwonurkowania. Suwałki, 8-11.09.2014. 

36. Referat: Czy współczesny człowiek jest jeszcze osobą? Wobec antropologicznych 

uwarunkowań etyki społecznej i teologii pastoralnej. Międzynarodowa Konferencja 

Naukowa Towarzystwa Teologów Dogmatyków: „Człowiek istota (po)znana? 

Antropologia teologiczna wobec potrzeb i wyzwań współczesności” zorganizowana 

przez Towarzystwo Teologów Dogmatyków. Rzeszów, 15-17.09.2014.  

37. Referat: Granice dialogu społecznego, wykład w ramach Colloquia Gostiniensia w 

parafii p.w. św. Marcina w Gostyninie, 19.11.2014. 

38. Referat: Pogarda dla starości?, Sympozjum „Ból i cierpienie” zorganizowane przez 

Katedrę Historii Medycyny UJ CM, Sekcję Historyczną Polskiego Towarzystwa 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Katedrę Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJ 

CM, Towarzystwo Lekarskie Krakowskie, Stowarzyszenie Absolwentów Wydziałów 

Medycznych UJ, Krakowskie Towarzystwo Miłośników Historii Medycyny, Polskie 

Towarzystwo Badania Bólu, Kraków, 17-18.01.2015. 

39. Referat: Transplantacja narządów we współczesnej nauce Kościoła katolickiego, 

Konferencja z okazji Ogólnopolskiego Dnia Transplantacji zorganizowana przez 

Departament Polityki Społecznej i Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Warszawa, 26.01.2015. 

40. Referat: Sztuka cierpienia-sztuka umierania, IV Konferencja dla służby zdrowia „Ból i 

cierpienie – ognisko światła i ciemności” zorganizowana przez Okręgową Izbę 

Lekarską w Warszawie, Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie, Stowarzyszenie 

Absolwentów Wydziałów Medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katolickie 

Stowarzyszenie Lekarzy Polskich Koło Ziemi Radomskiej, Samodzielny Publiczny 

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Franciszka Czubalskiego w Przysusze, 

Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie, Okręgowe WOPR w Radomiu. 

Warszawa, 11.04.2015. 
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41. Referat: Wartość życia osób w podeszłym wieku w świetle nauczania Jana Pawła II, 

IX Konferencja naukowa pt. ,,Pedagogiczna aksjologia w świetle nauczania Jana 

Pawła II, zorganizowana przez Zakład Pedagogiki Państwowej Szkoły Wyższej im. 

Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 06.05.2015. 

42. Referat: Duchowość, dla osób żyjących z HIV/AIDS i ich bliskich, seminarium 

zorganizowane w siedzibie Fundacji Studio Psychologii Zdrowia w Warszawie w 

ramach projektu ,,Razem plus” współfinansowanego przez Miasto Stołeczne 

Warszawa, 09.05.2015(wykład, sześć godzin dydaktycznych). 

43. Referat: Różne oblicza dobra i Sztuka cierpienia-sztuka umierania, Sesja formacyjno-

szkoleniowa dla sióstr zakonnych z Sekcji medyczno-psychologicznej działającej przy 

Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych, Wrocław 15-

17.05.2015. 

44. Referat: Rodzina wobec zagrożeń współczesności, referat w ramach projektu 

badawczego  „Christus Medicus- wobec bólu i cierpienia. Posługa kapelana 

szpitalnego w nowym spektrum”, na zaproszenie Kongresu Polonii Amerykańskiej w 

Illinois, Chicago (USA) 26.07. 2015.  

45. Referat: Wartość życia osób starszych a współczesny kult młodości, XII 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo człowieka a sytuacja 

młodzieży”. Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe, Uniwersytet Przyrodniczo-

Humanistyczny w Siedlcach Instytut Pedagogiki, Mazowieckie Samorządowe 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach, Wyższe Seminarium 

Duchowne w Drohiczynie, Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Siedlcach, 

Drohiczyn, 7-9.09.2015. 

46. Referat: Formacyjne zadania sportu w życiu ratowników wodnych, II Konferencja 

Naukowa Logistyka w Ratownictwie, zorganizowana przez  Uniwersytet 

Technologiczno – Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu, Centrum Naukowo-

Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie, Szkołę Główną Służby 

Pożarniczej w Warszawie, Polskie Towarzystwo Medycyny i Technik 

Hiperbarycznych, Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy, Wydział Nauk o 

Bezpieczeństwie WSOWL we Wrocławiu, Okręgowe WOPR w Radomiu, 

PODWODNIK Szkołę Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych, Mikołajki 8-11. 

09.2015. 

47. Referat: Współczesne oblicza dobra, warsztaty zorganizowane przez Caritas Polska 

dla  Koordynatorów Wolontariatu Diecezjalnych Caritas,  Centrum Charytatywno- 

Edukacyjne Caritas, Warszawa 29-30.09.2015. 

48. Referat: Wymiar psychologiczno-duchowy pracy ratownika medycznego, I 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ratownictwo medyczne w nauce i 

praktyce” zorganizowana przez Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny im. K. 

Pułaskiego w Radomiu; Wydział Studiów Anglojęzycznych Wyższej Szkoły 
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Społeczno-Przyrodniczej im. W. Pola w Lublinie; Polskie Towarzystwo Medycyny i 

Techniki Hiperbarycznej, Laboratorium Symulacji Medycznych w Suwałkach; 

Okręgowe WOPR w Radomiu; PODWODNIK Szkoła Ratownictwa, Sportów 

Wodnych i Obronnych, Suwałki 5-7.10.2015. 

Wykłady zagraniczne: 

1. Wykłady: Lwowski Narodowy Uniwersytet Medyczny im. Daniela Halickiego, 5-7 

lutego 2014 roku: 

a) Człowiek wobec bólu i cierpienia 

b) Tajemnica ludzkiego cierpienia w aspekcie niektórych religii 

c) Cierpienia jako stan psychiczny 

d) Cierpienie Jezusa Chrystusa w wybranej literaturze teologicznej a ikonografia 

chrześcijańska 

e) Mój bliźni-wezwanie do miłości samarytańskiej 

 

2. Wykłady dla Kongresu Polonii Amerykańskiej w Arizonie, Phoenix 14.12.2014- 

21.12.2014 (www.pacarizona.org). 

a) Jak rozmawiać z młodymi o cierpieniu?  

b) Postawy człowieka wobec bólu i cierpienia.  

3. Wykłady Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove, 2014 

rok:  

a) Człowiek wobec bólu i cierpienia 

b)  Tajemnica ludzkiego cierpienia w aspekcie niektórych religii 

c) Cierpienia jako stan psychiczny 

d) Cierpienie Jezusa Chrystusa w wybranej literaturze 

teologicznej a ikonografia chrześcijańska 

e) Jak rozmawiać z młodymi o cierpieniu? 

4. Wykład : Rodzina wobec zagrożeń współczesności, na zaproszenie Kongresu Polonii 

Amerykańskiej w Illinois. Referat wygłoszony w ramach projektu badawczego 

realizowanego na Wydziale Teologicznym UKSW, pt. Christus Medicus- wobec bólu 

i cierpienia. Posługa kapelana szpitalnego w nowym spektrum, Chicago 26.07.2015. 

(www.youtube.com/watch?v=lFwRfmqR7VM) 

 

Aktywny udział w spotkaniach naukowych i w środowiskach niezwiązanych bezpośrednio 

z Kościołem katolickim, pozwolił mi na rozwijanie kontaktów naukowych oraz szersze niż 

tylko teologiczne spojrzenie na zagadnienia dotyczące kondycji psychofizycznej i duchowej 

współczesnego człowieka. Był również sposobnością do odczytania istotnego miejsca 

współczesnego teologa w wieloaspektowej rzeczywistości społeczno-kulturowej dzisiejszego 

świata.  

http://www.pacarizona.org/
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W 2014 r. wziąłem udział w trzydniowych warsztatach „Fundusze na badania i rozwój” z 

zakresu pozyskiwania funduszy na cele rozwojowe w ramach projektu „Kwalifikacja jakości 

na Uniwersytecie”. Owocem tego szkolenia w zakresie pozyskiwania funduszy na badania 

naukowe był między innymi projekt badawczy, którego byłem kierownikiem z ramienia 

UKSW, w który włączyłem się razem z Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii w 

Warszawie i przedsiębiorcą B2B Online Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, pt. Utworzenie 

wzorców psychofizjologicznych w grupach obciążonych stresem –w ramach programu –

Program Badań Stosowanych III, który złożyliśmy w 2014 r. do Narodowego Centrum Badań 

i Rozwoju (po pozytywnej weryfikacji formalnej, projekt nie uzyskał dalszej aprobaty 

Komisji).   

Należę do kilku stowarzyszeń naukowych. Od 2007 roku współpracuję z Katolickim 

Stowarzyszeniem Lekarzy Polskich, a od 2010 roku z Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie, 

organizując dla środowiska medycznego w Radomiu i Warszawie konferencje naukowe i dni 

skupienia. Owocem tej współpracy są publikacje o tematyce bioetycznej. Od 2008 roku 

jestem członkiem Kolegium Redakcyjnego „Społeczeństwo i Edukacja – Międzynarodowe 

Studia Humanistyczne” Legnica. Od 2009 roku- członkiem Towarzystwa Teologów 

Dogmatyków, a od 2010 roku członkiem Kolegium Redakcyjnego pisma wydawanego przez 

Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie – Instytut Badań nad Filozofią Słowiańską im. 

św. Cyryla i Metodego pt.: „Studia nad filozofią słowiańską”. Od 2012 roku współpracuję ze 

Stowarzyszeniem Absolwentów Wydziałów Medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego i 

Katedrą Historii Medycyny Collegium Medicum UJ w Krakowie w organizacji konferencji 

dla lekarzy, dotyczących bólu i cierpienia człowieka. Od 2012 roku jestem członkiem 

Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego i członkiem Rady Programowej Uniwersytetu 

Otwartego UKSW. W 2013 roku zostałem powołany na członka Rady Naukowej Wodnego 

Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Od 2013 roku byłem członkiem Komitetu Naukowo-

Redakcyjnego Kwartalnika „Sporty Wodne i Ratownictwo” na kadencję 2012-2014 r. Od 

06.10.2015 roku jestem członkiem komitetu naukowego I Międzynarodowej Konferencji 

Naukowej- Ratownictwo medyczne w nauce i praktyce. 

Nagrody naukowe: 

1. Czerwiec 2010 r.: Nagroda Jana Kochanowskiego, przyznawana w dziedzinie literatury 

przez Stowarzyszenie Miłośników Poezji Jana Kochanowskiego Renesans w Czarnolesie 
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za książkę Kapliczki Matki Bożej w Ziemi Przysuskiej znakiem pobożności maryjnej, 

Przysucha, 2010. 

2. Czerwiec 2011: Medal doktora Jerzego Moskwy w uznaniu pracy duszpasterskiej 

i naukowej na rzecz środowiska lekarskiego w Warszawie i Radomiu, przyznany przez 

Okręgową Radę Lekarską w Warszawie. 

3. Grudzień 2012: nagroda w uznaniu działań na rzecz promocji Ziemi Przysuskiej, 

ukazywania jej piękna, historii, kultury i teraźniejszości, wydawanie publikacji 

opisujących „Małą Ojczyznę”, przyznana przez Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha. 

4. Styczeń 2013: Medal Sympozjum „Ból i cierpienie” za kontynuację i promocję idei 

duchackiej konferencji „Ból i cierpienie” w środowisku medycznym Warszawy 

i Radomia, przyznany przez Komitet Organizacyjny Sympozjum „Ból i cierpienie” 

i Stowarzyszenie Absolwentów Wydziałów Medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

5. 01.03.2013: Nadanie przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Jeleniej Górze statusu 

Profesora Wizytującego na okres 2013-2018. 

6. 01.03.2013: Nadanie przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Legnicy statusu Profesora 

Wizytującego na okres 2013-2018. 

7. Medal 50-lecia Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego nadany przez Zarząd 

Główny Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 2013. 

8. Od 26.12.2014 członek Zakonu Rycerzy Kolumba w Phoenix w Arizonie USA. 

9. Nagroda Rektora UKSW za podnoszenie standardów jakości pracy w UKSW, grudzień 

2014. 

Ks. dr Dariusz Henryk Pater 


