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l. Biogram

Urodziłem się 30 maja 1965 r. w Mieszkowieach. Edukację na poziomie
podstawowym i średnim odbyłem w moim rodzinnym mieście - Dębnie (obecnie woj.
zachodniopomorskie ). W latach 1980-1984 uczęszczałem do klasy o profilu matematyczno-
fizycznym w Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Dębnie, zaś w roku
akademickim 1984/1985 podjąłem studia na kierunku fizyka na Wydziale Matematyczno-
Przyrodniczym w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Szczecinie (obecnie Uniwersytet
Szczeciński).

W roku 1985 wstąpiłem do Zgromadzenia Salezjańskiego, gdzie po odbyciu
nowicjatu podjąłem studia filozoficzne (1986-1988), a po dwuletniej praktyce pastoralnej,
w latach 1990-1994 studiowałem teologię na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie
(obecnie UKSW). Studia te ukończyłem z wynikiem bardzo dobrym w dniu 21 marca 1994
roku, uzyskując tytuł magistra teologii na Wydziale Teologicznym ATK na podstawie pracy
Formacja życia duchowego wiernych w "Ruchu Odnowy w Duchu Świętym". Na podstawie
polskiej literatury teologicznej lat 1975-1993. (Studium teologiczno-historyczne), napisanej
pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Stanisława Urbańskiego. Po przyjęciu święceń
kapłańskich w dniu 24 maja 1994 r. przez rok pracowałem duszpastersko, po czym
przełożeni zakonni skierowali mnie na studia filozoficzne w Akademii Teologii Katolickiej
w Warszawie.

W latach 1995-1999 studiowałem logikę na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej
ATK. W międzyczasie w okresie wakacyjnym uczestniczyłem dwukrotnie
w dwumiesięcznych kursach języka angielskiego w DeSales School w Maynooth w Irlandii.
Po zakończeniu studiów wyjechałem do USA w ramach stypendium językowego
przyznanego mi przez Salesian Province of St. Philip the Apostle z siedzibą w New
Rochelle, NY. Przez trzy semestry przebywałem w Chicago, gdzie uczestniczyłem
w kursach językowych, a w semestrze zimowym i letnim w roku akademickim 1999/2000
uczęszczałem na wykłady w Dominican University w River Forest na przedmieściach
Chicago. Pobyt w USA miał na celu przede wszystkim podniesienie kompetencji
językowych niezbędnych do przygotowania dysertacji doktorskiej, która w znacznej mierze
miała opierać się na literaturze anglojęzycznej. Dzięki dostępowi do tamtejszej biblioteki
uniwersyteckiej zgromadziłem materiały potrzebne do przygotowania pracy doktorskiej
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izakończyłem pobyt w USA egzaminem językowym TOEFL z wynikiem, który
upoważniał mnie do podjęcia studiów na renomowanych amerykańskich uczelniach.

W marcu 200 l r., po powrocie z USA, pod kierunkiem ks. dr. hab. Zbigniewa Łepki
rozpocząłem intensywną pracę nad rozprawą doktorską. Rozprawę zatytułowaną
Stanowisko Hansa Jonasa wobec problemu psychofizycznego obroniłem na Wydziale
Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, zaś w dniu l kwietnia 2004 roku decyzją Rady tegoż
Wydziału uzyskałem stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii
(specjalność antropologia filozoficzna). Recenzentami mojej rozprawy doktorskiej byli
ks. prof. dr hab. Ryszard Moń z UKSW i prof. dr hab. Tadeusz Szubka z Uniwersytetu
Szczecińskiego.

Pracę dydaktyczną jako wykładowca przedmiotów filozoficznych rozpocząłem
w roku akademickim 200112002. Podjąłem wówczas obowiązki wykładowcy w Wyższym
Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie oraz na Wydziale Nauk
Historycznych i Społecznych (WNHiS) Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w ramach umowy o dzieło. Zaś l sierpnia 2002 roku zostałem zatrudniony na stanowisku
asystenta na WNHiS UKSW. Po uzyskaniu stopnia doktora przeniosłem się na Wydział
Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, gdzie od l sierpnia 2004 r. pracuję na stanowisku
adiunkta. W latach 2008-2012 byłem członkiem Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie i Senackiej Komisji Wydawniczej, a w latach 2010-2013
pełniłem funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego
w Lądzie.

W czasie mojej dotychczasowej pracy na UKSW byłem promotorem siedmiu
i recenzentem kilkunastu prac magisterskich. Uczestniczyłem w LLP-ERASMUS
PROGRAMME.Individual Teaching Programme for Teaching Staff Mobility, w ramach
którego prowadziłem zajęcia dydaktyczne w Catholic University in Ruźomberok na
Słowacji (27.03-2.04.2011). Jestem współpomysłodawcą i współtwórcą międzynarodowego
projektu badawczego realizowanego w ramach porozumienia dwustronnego pomiędzy
Wydziałem Filozofii Chrześcijańskiej UKSW iFacolta di Filosofia w Universita Pontificia
Salesiana w Rzymie. Wyniki projektu Man and the Environment. Return to the Lost OlKOC;
(Oikos) and its Restoration, realizowanego przez polsko-włoski zespół badawczy w okresie
od grudnia 2013 do grudnia 2015, są sukcesywnie prezentowane podczas kolejnych
międzynarodowych konferencji naukowych. Dwie z nich już się odbyły, kolejna zaś
odbędzie się w dniach 5-6 marca 2015 roku w Rzymie. Całość badań zostanie udostępniona
w publikacji anglojęzycznej, która ukaże się nakładem wydawnictwa Universita Pontificia
Salesiana w 2015 roku.

dr Ryszard F. Sadowski Autoreferat Załącznik m 2



Strona 13

2. Działalność naukowo-badawcza

Mój dorobek naukowy obejmuje 1 monografię (rozprawa habilitacyjna), redakcję
bądź współredakcję 4 prac zbiorowych (w tym dwóch pozycji w języku angielskim),
8 rozdziałów w monografiach (w tym 3 w języku angielskim), 19 artykułów
w czasopismach punktowanych (w tym 1 artykuł w języku angielskim w czasopiśmie
zagranicznym), 6 haseł słownikowych, 4 wstępy lub zakończenia książek (w jednym
przypadku współautorem jest ks. prof. Zbigniew Łepko, zaś jedna z książek ukazała się
w j. angielskim i włoskim), 14 recenzji, 8 sprawozdań i 4 publikacje popularyzujące naukę.
Zaprezentowałem 8 referatów na międzynarodowych konferencjach naukowych,
13 referatów na krajowych konferencjach naukowych oraz wygłosiłem 5 referatów
popularyzujących naukę. Jestem też redaktorem naukowym serii wydawniczej "Biblioteka
TNFS".

W mojej działalności naukowo-badawczej można wyróżnić cztery zasadnicze etapy,
które ukazują kierunek rozwoju moich zainteresowań intelektualnych oraz prowadzonych
badań w ramach szeroko pojętej antropologii filozoficznej: l) myśl filozoficzna Hansa
Jonasa; 2) wpływ czynników materialnych i duchowych na kształt kultury i stosunku
człowieka do przyrody; 3) rola czynników religijnych w kształtowaniu relacji człowieka do
przyrody; 4) rola chrześcijaństwa w sprawstwie i przeciwdziałaniu współczesnemu
kryzysowi ekologicznemu.

Dorobek czwartego etapu rozwoju moich badań najpełniej ukazuje monografia
pt. Filozoficzny spór o rolę chrześcijaństwa w kwestii ekologicznej. Przedstawia ona wyniki
prac nad podjętym przeze mnie w ciągu ostatnich kilku lat projektem badawczym pod
ogólnym tytułem Rola religii w kwestii ekologicznej. Jego punktem wyjścia jest rozpoznanie
roli szeroko rozumianej religii w kształtowaniu relacji człowieka względem środowiska
naturalnego, zaś punktem dojścia - rozpoznanie roli chrześcijaństwa w kontekście
przedstawionego przez Lynna White'a oskarżenia go o główne, a nawet wyłączne,
sprawstwo kryzysu ekologicznego. Odniesienie się do oskarżenia Lynna White'a
umożliwiło zidentyfikowanie istoty sporu o rolę chrześcijaństwa w kwestii ekologicznej.
Znaczenie tego przedsięwzięcia wynika z roli, jaką odgrywa chrześcijaństwo w kulturze
Zachodu, a także z dotychczasowego niedowartościowania tej problematyki. Wprawdzie
informacje na ten temat są liczne, ale rozproszone i jedynie przyczynkarskie. Zatrzymują się
one bowiem na poziomie haseł i w takiej formie są propagowane w literaturze
ekofilozoficznej .

Moja monografia stanowi próbę uporządkowania stanowisk w tytułowym sporze, ich
merytorycznej analizy i oceny wagi przywoływanych przez nie argumentów. Stanowi także
próbę wyznaczema perspektyw współpracy przedstawicieli różnych stanowisk
filozoficznych i religijnych na rzecz tworzenia cywilizacji ekologicznej. Jej wyniki

obejmują szereg zagadnień z zakresu antropologii filozoficznej i można je sformułować
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następująco: 1) stanowiska przywołane w monografii ukazują interdyscyplinarny charakter
tytułowego sporu i bogactwo kultury, w obrębie której chrześcijaństwo odgrywa określoną
rolę; 2) merytoryczna analiza argumentów przywoływanych w sporze pozwala stwierdzić,
że u ich podstaw leżą różne założenia filozoficzne, które są implicite bądź explicite obecne
w wypowiedziach uczestników tego sporu; 3) analiza argumentów przywoływanych
w sporze skłania do uznania ambiwalentnej roli chrześcijaństwa w kwestii ekologicznej;
nieuprawnione jest przypisywanie chrześcijaństwu przez Lynna Whit'e i jego zwolenników
wyłącznej winy za kryzys ekologiczny. Uzasadnione jest zaś uznanie wkładu
chrześcijaństwa w kulturę, w obrębie której doszło do nadużyć wobec przyrody,
skutkujących kryzysem ekologicznym. 4) Przedstawione w monografii analizy umożliwiają
wyznaczenie perspektyw współpracy wszystkich uczestników sporu na polu budowy
zrównoważonego świata, z uwzględnieniem twórczej roli chrześcijaństwa w tym zakresie.
Wprawdzie każdy ze wskazanych tutaj punktów stanowi aspekt rozstrzygający
o nowatorskim charakterze mojej monografii, to jednak szczególna rola w tym względzie
przypada wyznaczeniu perspektyw współpracy na rzecz tworzenia cywilizacji ekologicznej.
Zarówno w literaturze polskiej, jak i światowej nie znalazłem pozycji, która by tak
wszechstronnie przedstawiła tę problematykę.

2.1. Myśl filozoficzna Hansa Jonasa

Moje zainteresowanie filozofią Hansa Jonasa stało się inspiracją dla rozprawy
doktorskiej zatytułowanej Stanowisko Hansa Jonasa wobec problemu psychofizycznego.
Badania nad problemem psychofizycznym w myśli tego filozofa stały się okazją do
dogłębnego poznania całej jego twórczości. Jonasowskie inspiracje moich badań
zaowocowały wydaniem kilku artykułów naukowych, w których zaprezentowałem
rozszerzone i uzupełnione wynik badań przeprowadzonych na rzecz rozprawy doktorskiej.
Przedstawiłem w ten sposób szerszemu gronu czytelników zarówno jego oryginalne
stanowisko wobec problemu psychofizycznemu, jak i specyficzne ujęcie celowości,
wolności i subiektywności. Wyniki swych badań opublikowałem w następujących
artykułach: Monizm organizmalny jako odpowiedź Hansa Jonasa na problem
psychofizyczny (2005); Hansa Jonasa koncepcja celowości (2004); Hansa Jonasa koncepcja
wolności (2006) oraz Hansa Jonasa koncepcja subiektywności (2007).

Badania nad problemem psychofizycznym były okazją do zapoznama SIę
z ekofilozoficzną wymową myśli Hansa Jonasa. Jego prace z zakresu filozofii biologii,
a szczególnie najbardziej znana monografia Zasada odpowiedzialności. Etyka dla
cywilizacji technologicznej rozbudziły moje zainteresowanie ekofilozoficzną warstwą jego
twórczości. Wprawdzie sformułowanie tytułu rozprawy doktorskiej przesądzało o tym, że
tematyki tej nie podejmowałem w samej rozprawie, to jednak już wówczas zagadnienia te
stały się przedmiotem moich refleksji. Do większego zainteresowania tematyką
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środowiskową skłoniła mnie Eleonore Jonas (żona Hansa Jonasa), którą odwiedziłem przy
okazji pobytu w USA. W rozmowie wielokrotnie podkreślała, jak wielkie znaczenie, dla jej
zmarłego przed kilku laty męża, miała kwestia ochrony przyrody. Zainspirowany w ten
sposób tematyką środowiskową, zainteresowałem się wpływem różnego rodzaju czynników
kształtujących relację człowieka wobec przyrody, co otworzyło nowe dla mnie pole
zainteresowań badawczych.

2.2. Wpływ czynników materialnych i duchowych
na kulturę i stosunek do przyrody

Inspirowany amerykańską literaturą antropologiczną podjąłem badania nad
twórczością Juliana Haynesa Stewarda, jednego z najwybitniejszych amerykańskich
antropologów XX w., w szczególności zaś jego próbą ujęcia wpływu czynników
materialnych na model kultury oraz konsekwencje, jakie z tego wynikają dla stosunku
człowieka do przyrody. Moje poszukiwania naukowe związane z tą tematyką zaowocowały
artykułami, w których przedstawiłem polskiemu czytelnikowi stosunkowo mało znaną
koncepcję ekologii kulturowej. Zagadnienie to zaprezentowałem w następujących
opracowaniach: Źródła antropologii Juliana Haynesa Stewarda (2006); Ewolucja poglqdów

Juliana Haynesa Stewarda na temat ekologii kulturowej (2007); The Role of Cultural

Ecology in Environmental Studies (2008).

Steward w swej twórczości podejmuje badania nad wzajemną relacją środowiska
naturalnego i szeroko pojętej kultury pierwotnych grup ludzkich. Kwestie środowiska
naturalnego, strategii zdobywania pożywienia, struktur społecznych stanowią istotne
czynniki ekologii kulturowej. Jego zdaniem nie można w pełni zrozumieć znaczenia
duchowych i psychologicznych czynników oraz ich wpływu na kulturę, jeśli nie zrozumie
się warunkujących ich czynników materialnych, które poddają się badaniom empirycznym.
Istotą jego koncepcji jest tzw. jądro kulturowe, które stanowi zbiór najważniejszych
czynników ekonomicznych i społecznych, kształtujących kulturę danej społeczności. Jądro
kulturowe jest także podstawą do zaproponowanej przez Stewarda koncepcji wieloliniowej
ewolucji kulturowej.

Stanowisko Stewarda jest często krytykowane za jednostronne ujęcie relacji natury
i kultury. Koncentruje się ono bowiem na materialnej sferze kultury i jej wpływie na
środowisko naturalne. Niemal zupełnie pomija zaś sferę sztuki, magii, wartości, wierzeń czy

symboli. Wiele wskazuje też na to, że nawet w sferze ekonomicznej Steward pominął
niektóre kwestie. Zbyt łatwo zrezygnował z analizy roli i wkładu kobiet i dzieci
w kształtowanie się wzajemnych interakcji kultury i natury, nie uwzględnił też takich sfer
życia społecznego, jak choroby, reprodukcja czy polityka, które również stanowią
przestrzeń mechanizmów dostosowawczych społeczności ludzkich.
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Badania nad modelem relacji kultury i natury, jaki zaproponował Julian H. Steward,
doprowadziły mnie do przekonania o znacznie bardziej złożonym charakterze wzajemnych
zależności pomiędzy kulturą i naturą niż przedstawiał to Steward. Badania te pozwoliły mi
także dostrzec znaczenie czynników duchowych w tym procesie. Stąd w kolejnych
artykułach podjąłem badania nad wpływem czynników kulturowych na kształt relacji
człowieka do przyrody. Wyrazem tych badań są dwie publikacje: Wokół antropologii
środowiskowej - ujęcie zagadnienia przez Patrycję K. Townsend (2005) oraz Wpływ

czynników kulturowych na upadek cywilizacji grenlandzkich Wikingów (2008). Przyczyniło
się to do mojego zainteresowania wpływem czynników religijnych na kształt relacji
człowieka do przyrody, który stanowi kolejny etap moich poszukiwań naukowych.
Z perspektywy przeprowadzonych badań dochodzę obecnie do wniosku, że stanowisko
Juliana H. Stewarda jest w pewnym sensie antytezą stanowiska Lynna White'a. Pierwszy,
tłumacząc relację człowieka do środowiska naturalnego, skupiał się bowiem jedynie na
czynnikach materialnych i niemal zupełnie pomijał takie czynniki duchowe, jak: religia,

magia, wierzenia i symbole, podczas gdy drugi zupełnie pomijał czynniki społeczne,
ekonomiczne, polityczne, skupiając się jedynie na czynnikach kulturowych ograniczonych
do religii i zawężonych ostatecznie do tradycji chrześcijańskiej.

2.3. Rola czynników religijnych w kształtowaniu relacji człowieka do przyrody

Kolejny etap moich badań można podzielić na trzy części: l) wzajemna relacja religii
ekologii; 2) religijne inspiracje współczesnych idei ekologicznych; 3) wykorzystanie

religii do walki z różnymi przejawami współczesnego kryzysu ekologicznego.

Na pierwszy etap moich badań składa się cykl 4 artykułów: Thomas Berry - prorok
ery ekozoicznej (2009); .Religion and Ecology" - nowy paradygmat poznawczy (2009);
Wkład doktryn religijnych w kształtowanie postaw pro-środowiskowych (2010); Religijne
źródła troski o stan środowiska naturalnego (2013). Pierwsza z publikacji przedstawia
osobę Thomasa Berry'ego, amerykańskiego filozofa, teologia i historyka kultury. Jego
refleksja nad zagadnieniami środowiskowymi oraz przymioty charakteru pozwoliły
stworzyć środowisko uczonych, którzy z czasem zaproponowali nowe ujęcie badań
środowiskowych, określane jako religion and ecology. Ujęcie to pretenduje obecnie do
uznania go za nową interdyscyplinarną gałąź ludzkiego poznania, która bada zagadnienia ze
styku religii, ekologii i kultury. Dyscyplina ta rozwinęła się na tyle, że na niektórych
amerykańskich uczelniach możliwe jest uzyskiwanie stopnia doktora ze specjalności
religion and ecology, przykładem w tym względzie jest University of Florida, na którym
w roku 2001 otwarto studia doktoranckie z tej specjalności. Pozostałe dwa artykuły
przedstawiają "ekologiczny potencjał", jaki drzemie w wielu tradycjach religijnych, a który
wciąż jest w niewystarczającym stopniu odkryty i wykorzystywany.
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Na drugi etap moich badań związanych ze wzajemną relacją religii i ekologii
składają się 3 artykuły: Founding principles of sustainable development (2009); Religia
ikultura klasyczna u podstaw idei zrównoważonego rozwoju (2011) oraz Ekojilozojiczne
znaczenie przesłania Hildegardy z Bingen (2014). We wszystkich tych publikacjach
starałem się przeanalizować wpływ historycznych i religijnych idei obecnych w kulturze
europejskiej na wypracowywaną współcześnie zasadę zrównoważonego rozwoju.
Dostrzeżenie tych historyczno-religijnych inspiracji może przyczynić się do większej
akceptacji proponowanej współcześnie strategii zrównoważonego rozwoju i dostarczyć
motywacji do jej wdrażania.

Trzeci etap moich badań skupia się wokół specyficznego zaangażowania religii
w przeciwdziałanie współczesnemu kryzysowi ekologicznemu w różnych jego przejawach.
Na etap ten składa się 7 publikacji: Religijne inspiracje przeciwdziałania kryzysowi
ekologicznemu (2010); The Role of Re ligion in the World and in Poland in the Formulation

and Implementation oj the Sustainable Development Strategy (2009); Religijno-etyczne
ujęcie zmian klimatycznych (20 l O); Religijne przyczynki do debaty nad zmianami
klimatycznymi (2010); Religious Motivations lor the Protection of Forest Ecosystems
(2012); Potencjał religii w ochronie ekosystemów leśnych (2012) oraz Aktualizacja
ekologicznego potencjału religii w ochronie ekosystemów leśnych (2013). Publikacje te
ukazują szerokie możliwości wykorzystania różnych tradycji religijnych w walce
z kryzysem zagrażającym życiu na naszej planecie. Ukazują też konkretne możliwości
i zrealizowane już inicjatywy religijne, których przedmiotem była troska o stan środowiska
naturalnego. Szczególnie wiele miejsca w tych badaniach poświęciłem wkładowi religii
w przeciwdziałanie zmianom klimatycznym oraz związanemu z tym tematem zagadnieniu
ochrony ekosystemów leśnych.

Prowadzone na tym polu badania przyczyniły się do zainteresowania specyfiką
wpływu chrześcijaństwa na stosunek do przyrody. Zaś zetknięcie się z artykułem Lynna
White'a zatytułowanym The Historical Roots of Our Ecologic Crisis (1967) skłoniło mnie
do przebadania postawionej przez niego tezy dotyczącej roli chrześcijaństwa
w spowodowaniu kryzysu ekologicznego. Zagadnienie to stało się przedmiotem następnego
etapu moich poszukiwań naukowych i przygotowania monografii na temat filozoficznego
sporu o rolę chrześcijaństwa w kwestii ekologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem
stanowiska Lynna White'a.

2.4. Rola chrześcijaństwa w sprawstwie i przeciwdziałaniu
współczesnemu kryzysowi ekologicznemu

Aktualny etap moich badań prezentuje monografia zatytułowana Filozoficzny spór
o rolę chrześcijaństwa w kwestii ekologicznej (2015). Publikacja ta łączy i podsumowuje
wszystkie wcześniejsze etapy moich poszukiwań intelektualnych. Ta antropologiczna
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refleksja wpisuje się we wcześniejsze badania nad wpływem duchowych i materialnych
elementów kultury na styl obecności człowieka w przyrodzie. Ukazuje też specyfikę
chrześcijańskiego ujęcia przyrody oraz miejsca i roli, jaką pełni w niej człowiek.

Prezentowany w tej monografii spór o rolę chrześcijaństwa w kwestii ekologicznej
został zainicjowany 26 grudnia 1966 r. wystąpieniem Lynna T. White'a Juniora podczas
posiedzenia American Association for the Advancement of Science. Lynn White
zaprezentował wówczas referat zatytułowany The Historical Roots of Dur Ecologic Crisis,

który kilka miesięcy później został opublikowany pod tym samym tytułem w prestiżowym
czasopiśmie naukowym "Science". Zasadnicze przesłanie tego tekstu streszcza się
w stwierdzeniu, że główną, jeśli nie jedyną, winę za współczesny kryzys ekologiczny
ponosi chrześcijaństwo. Wyparło ono bowiem religie animistyczne i przyczyniło się do
desakralizacji przyrody oraz pozbawiło ją naturalnej ochrony i szacunku wynikających z jej
dotychczasowego boskiego charakteru. Ponadto zdominowana przez chrześcijaństwo
kultura europejska przyjęła biblijną wizję świata oraz miejsca i roli człowieka w świecie,
które z kolei przyznały człowiekowi nieograniczoną władzę nad światem, wskazały na jego
radykalną odmienność w stosunku do pozostałych stworzeń i dały przyzwolenie na dowolne
wykorzystywanie pozbawionej wartości przyrody dla realizacji dowolnych celów
człowieka. Co więcej, Lynn White jest zdania, że takie ujęcie relacji człowieka względem
przyrody jest zgodne z zamysłem Stwórcy zawartym w Biblii i wyznacza człowiekowi styl
jego obecności w świecie. Lynn White twierdzi, że doprowadziło to do ukształtowania
eksploatacyjnej relacji człowieka do przyrody oraz umożliwiło rozwój zachodniej nauki
i techniki, które ostatecznie legły u podstaw współczesnego kryzysu ekologicznego.

Postawiony w ten sposób problem zainicjował ożywioną debatę, która trwa już
niemal pięćdziesiąt lat. W debatę tę włączyło się liczne grono uczonych, zajmując
stanowiska wobec opinii White'a, którą z czasem określono jako tezę Lynna White 'a.
Uczeni ci na gruncie swych specjalności naukowych odnoszą się to argumentów White'a
i poszerzają tym samym perspektywy toczącej się debaty. Rozprawa habilitacyjna nie
ogranicza się jednak do analizy roli chrześcijaństwa w sprawstwie kryzysu ekologicznego,
ukazuje ona także rolę chrześcijaństwa w przezwyciężeniu tego kryzysu. Stąd w tytule
pojawia się wyrażenie "kwestia ekologiczna", które obejmuje zarówno przyczyny, jak
i sposoby przezwyciężania kryzysu ekologicznego. Celem niniejszego opracowania jest
więc ukazanie filozoficznego wymiaru tytułowego sporu o rolę chrześcijaństwa w kwestii
ekologicznej, czyli: l) ocenę zarzutu, że tradycja chrześcijańska legła u podstaw
współczesnego kryzysu ekologicznego; 2) ukazanie roli chrześcijaństwa w diagnozowaniu
i przezwyciężaniu tego kryzysu.

Osiągnięcie wyznaczonego celu było możliwe dzięki konsekwentnemu
spożytkowaniu metody badawczej, określonej jako krytyczna analiza literatury źródłowej
isyntetyzowanie jej wyników. Napotkane przy tym trudności polegały przede wszystkim na
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rozproszeniu wątków, które wprost odnoszą się do tytułowej tematyki w rozległej literaturze
dotyczącej roli chrześcijaństwa w kwestii ekologicznej. Trudności nastręczało także
wyodrębnienie filozoficznych płaszczyzn tytułowego sporu, ponieważ nie wszyscy
uczestnicy debaty byli przygotowani do posługiwania się argumentacją filozoficzną.
Przeprowadzone badania wykazały jednak, że różnice stanowisk zajmowanych w sporze są
konsekwencją leżących u ich podstaw różnic filozoficznych, które ostatecznie przesądzają
o poglądzie na temat roli chrześcijaństwa w kwestii ekologicznej. Realizując postawione
cele, napotkałem także trudność w kwalifikacji poszczególnych stanowisk do grupy
zwolenników, bądź przeciwników tezy Lynna White 'a.

Podjęty temat, wykorzystane źródła oraz przyjęta metoda badawcza przesądziły
o strukturze monografii, która w pięciu rozdziałach przedstawia wyniki badań na temat
filozoficznego sporu o rolę chrześcijaństwa w kwestii ekologicznej. Pierwszy rozdział nosi
tytuł Intelektualne tło sporu. Wskazuje on na podstawowy klucz do rozpoznania charakteru
toczącego się sporu, jego źródeł i dynamiki. Jego wypracowanie jest bowiem możliwe
dzięki humanistycznemu namysłowi nad współczesnym położeniem cywilizowanej
ludzkości. Drugi rozdział nosi tytuł Geneza sporu. Adekwatna prezentacja tytułowego sporu
musi bowiem uwzględniać kulturowe uwarunkowania kryzysu środowiskowego, które legły
u podstaw takiego modelu cywilizacji, który sprowadził na człowieka i świat widmo
zagłady. Wiele wskazuje na to, że geneza sporu o najgłębsze przyczyny kryzysu sięga
konfrontacji nowożytnego i chrześcijańskiego obrazu świata. Stopniowe wypieranie
chrześcijańskiego obrazu świata przez główne nurty myśli nowożytnej zainicjowało proces
przemian cywilizacyjnych, które ostatecznie doprowadziły do współczesnego kryzysu
ekologicznego.

Trzeci rozdział zatytułowany Stanowiska w sporze dzieli się na dwie części, które
prezentują stanowiska zwolenników tezy Lynna White 'a oraz jej przeciwników. Spośród
licznego grona uczestników sporu do grupy zwolenników poglądów White'a można
zaliczyć sześciu przedstawicieli, których stanowiska - jak się wydaje - są reprezentatywne
dla całej tej grupy. Listę osób, które obwiniają chrześcijaństwo o spowodowanie kryzysu
ekologicznego otwiera Lynn White, który jako pierwszy wyraźnie obarczył chrześcijaństwo
winą za kryzys i tym samym zainicjował toczący się do dziś spór. Prócz White'a, do grupy
tej zalicza się Arnolda J. Toynbee' ego, Maxa Nicholsona, lana L. McHarga, Donalda
Worstera i Johna Passmore'a. Zaprezentowana w monografii grupa przeciwników tezy
Lynna White 'a składa się z siedmiu osób, których stanowiska reprezentują poglądy licznej
grupy adwersarzy Lynna White'a i jego zwolenników. Do grupy tej można zaliczyć Robina
Attfielda, Johna Bairda Callicotta, Jamesa A. Nasha, Elspeth Whitney, Kietha V. Thomasa,
Lewisa W. Moncriefa i Yi-Fu Tuana. Rozdział ten prezentuje stanowiska poszczególnych
uczestników debaty, z pominięciem ich szczegółowej analizy i oceny. Pozytywny wykład
poszczególnych stanowisk (rozdział trzeci) oraz tematyczna analiza szczegółowych
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zagadnień wyrażonych w tych stanowiskach (rozdział czwarty) może stwarzać wrażenie
powtórzeń. Wydaje się jednak, że przybliżenie polskiemu czytelnikowi poszczególnych
stanowisk uczestników toczącej się debaty jest na tyle cenne, że warto narazić się na
ewentualny zarzut powtórzeń.

Czwarty rozdział rozprawy habilitacyjnej zatytułowany Płaszczyzny sporu prezentuje
filozoficzne odniesienia stanowisk w toczącym się sporze o rolę chrześcijaństwa w kwestii
ekologicznej. Rozdział ten poddaje krytycznej analizie stanowiska uczestników debaty
przedstawione w rozdziale trzecim i ukazuje ontologiczną, antropologiczną,
epistemologiczną i semantyczną płaszczyznę toczonego przez nich sporu. Przeprowadzona
analiza zwraca uwagę na różny zakres filozoficznych odniesień uczestników debaty; są one
stosunkowo łatwo rozpoznawalne na płaszczyźnie ontologicznej i antropologicznej, trudniej
zaś na płaszczyźnie epistemologicznej i semantycznej. Dyskusja na płaszczyźnie
ontologicznej toczy się wokół takich zagadnień, jak: desakralizacja przyrody, wewnętrzna
wartość bytów pozaludzkich czy miejsce i rola człowieka w świecie. Płaszczyzna
antropologiczna ujawnia się w dyskusji wokół kondycji człowieka i roli natury ludzkiej
w kształtowaniu relacji człowieka do przyrody. Płaszczyzna epistemologiczna obejmuje
takie zagadnienia, jak: argumentacja stanowisk w sporze, skuteczność sprawcza idei,
chrześcijańskie inspiracje zachodniej nauki i techniki oraz złożoność przyczyn kryzysu
ekologicznego. Zaś płaszczyzna semantyczna ujawnia się we współczesnej i historycznej
interpretacji biblijnych opowiadań o stworzeniu, na które powołują się liczni uczestnicy
sporu.

Piąty rozdział zatytułowany Próby przezwyciężenia sporu prezentuje chrześcijańską
perspektywę przezwyciężenia tytułowego sporu. Uwzględnia przy tym teoretyczne ustalenia
filozoficznej analizy przedstawionej w rozdziale czwartym i proponuje praktyczne zalecenia
współpracy wszystkich uczestników toczącej się debaty o rolę chrześcijaństwa w kwestii
ekologicznej. Z tej racji struktura niniejszego rozdziału obejmuje punkty z zakresu filozofii
praktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem jej wymiaru moralnego i społecznego. Dzięki
temu dopełniona zostaje prezentacja roli chrześcijaństwa w kwestii ekologicznej,
obejmująca kontrowersje wokół przyczyn kryzysu ekologicznego, ich adekwatne diagnozy
i wkładu chrześcijaństwa w wypracowanie porozumienia na rzecz budowania środowiska
przyjaznego człowiekowi i człowieka przyjaznego środowisku. Przedstawione tu
propozycje przezwyciężenia sporu obejmują: chrześcijańskie inspiracje idei
zrównoważonego rozwoju, moralny wymiar kryzysu ekologicznego, społeczne
zaangażowanie chrześcijan na rzecz jego przezwyciężenia oraz włodarzowanie jako
chrześcijański styl obecności człowieka w świecie.

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na ich strukturę zgodną ze strukturą
całości opracowania wyznaczonego tytułem Filozoficzny spór o rolę chrześcijaństwa
w kwestii ekologicznej. Oznacza to, że wyniki te można zaprezentować zgodnie
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z kolejnością poszczególnych rozdziałów opracowania. Rozdział pierwszy wskazał na łatwo
dostrzegalną dynamikę kwestii ekologicznej i właściwą jej perspektywę humanistyczną.
Dzięki niej możliwe było adekwatne do faktycznego stanu rzeczy postawienie tytułowego
problemu, jego analiza i wyznaczenie perspektyw rozwiązania. Rozdział drugi ukazał
genezę sporu jako bezpośredni efekt konfrontacji nowożytnego obrazu świata
z rozpowszechnionym ówcześnie chrześcijańskim obrazem świata. Rozdział trzeci wskazał
na metodologiczne uzasadnienie symetrycznego zestawienia uczestniczących w sporze
zwolenników i przeciwników tezy Lynna White 'a. Było to możliwe dzięki odnalezieniu
i uporządkowaniu rozproszonych w literaturze wątków i myśli poszczególnych uczestników
tytułowego sporu.

Główne efekty podjętych badań wiążą SIę z rozdziałem czwartym i piątym
niniejszego opracowania. Wyniki badań przeprowadzonych w czwartym rozdziale
prezentują radykalny wyraz stanowiska Lynna White'a. Wiele wskazuje na to, że poprzez
tak radykalne sformułowanie swego stanowiska wystawił on je na oczywistą krytykę.
Ograniczenie bowiem przyczyn kryzysu ekologicznego, który - jak pokazują współczesne
badania - jest niezmiernie złożony i wielorako uwarunkowany, do jednej przyczyny,
wydaje się być trudne do zrozumienia i uzasadnienia. Brak uwzględnienia wpływu natury
ludzkiej na styl obecności człowieka w świecie oraz zupełne pominięcie uwarunkowań
politycznych, społecznych, ekonomicznych, historycznych i ograniczenie się do czynnika
kulturowego, zredukowanego ostatecznie jedynie do tradycji chrześcijańskiej, musi budzić
uzasadnione wątpliwości co do rzetelności badawczej Lynna White'a. Wątpliwości takie
zgłaszają uznani uczeni, którzy sugerują, że White, inicjując debatę na temat roli
chrześcijaństwa w kwestii ekologicznej, dążył do spopularyzowania podejmowanej przez
siebie tematyki historii techniki w średniowieczu. Opinie takie zgłaszają m.in. historycy
techniki Elspeth Whitney i Alex Roland oraz antropolog środowiskowy Patricia Townsend.

Trudno też zgodzić się z wieloma zwolennikami tezy Lynna White'a w kwestii
interpretacji tekstów biblijnych, opinii na temat wartości przyrody pozaludzkiej oraz
miejsca i roli człowieka w świecie. Przypisywane chrześcijaństwu poglądy na te kwestie nie
znajdują bowiem potwierdzenia w doktrynie chrześcijańskiej i badaniach naukowych.
Wątpliwości budzi także przypisywanie chrześcijaństwu kluczowej roli w rozwoju
zachodniej nauki i techniki, które bezpośrednio miały spowodować kryzys środowiskowy.
Krytycy tego poglądu zarzucają zwolennikom White'a pominięcie roli starożytnej filozofii
greckiej i wykształconego w tej tradycji unikalnego ujęcia przyrody. Ich zdaniem przyczyn
rozwoju nauki i techniki na Zachodzie należy szukać w unikalnym nałożeniu się dwóch
ważnych czynników: matematyzacji przyrody, jaka dokonała się w starożytnej filozofii
greckiej oraz biblijnym dowartościowaniu pracy fizycznej. Zdaniem Bairda Callicotta
i Reijera Hooykaasa uznanie chrześcijaństwa za jedyne źródło nauki i techniki jest
poważnym uproszczeniem, z którym nie sposób się zgodzić.
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Wyniki badań przeprowadzonych w rozdziale piątym wskazały na możliwe sposoby
przezwyciężenia toczącego się sporu poprzez ukazanie chrześcijańskiego wkładu w walkę
z narastającym kryzysem. Wskazanie chrześcijańskich inspiracji idei zrównoważonego
rozwoju oraz jej zbieżności z myślą chrześcijańską wydaje się stanowić niezwykle ważny
czynnik w popularyzacji tej idei. Dostarcza to także argumentów niezbędnych do
przekonania wielkiej części ludzkiej populacji, jaką stanowią chrześcijanie, do popierania
rządów oraz lokalnych władz we wdrażaniu idei zrównoważonego rozwoju na poziomie
państwowym oraz lokalnym. Stanowi to także ważny argument w dostosowywaniu stylu
życia indywidualnych osób do idei zrównoważonego rozwoju, która może dzięki temu
zacząć funkcjonować nawet na poziomie indywidualnym i rodzinnym. Niezmiernie ważne
w tym procesie jest ukazywanie moralnego wymiaru odniesień człowieka do przyrody,
a także wychowywanie do odpowiedzialności i solidarności nie tylko względem biednych
społeczeństw, które ponoszą obciążenia spowodowane brakiem poszanowania przyrody
przez społeczeństwa bogate. Chrześcijańska nauka na temat odpowiedzialnego stylu
obecności człowieka w świecie coraz wyraźniej podkreśla bowiem moralny wymiar relacji
człowieka do przyrody z myślą o odpowiedzialności za przyszłe pokolenia.

Kolejną chrześcijańską propozycją przezwyciężenia tytułowego sporu jest
obserwowane od kilku dekad społeczne zaangażowanie chrześcijan na rzecz ochrony
przyrody. Liczne wystąpienia chrześcijańskich liderów religijnych, odezwy, petycje
i różnego rodzaju dokumenty kierowane zarówno do wiernych, jak i do przedstawicieli
świata polityki i biznesu, a nawet tzw.lobbing ekologiczny, czyni z chrześcijaństwa
ważnego partnera w walce z kryzysem ekologicznym. Na osobną uwagę zasługuje
chrześcijańska propozycja nowego stylu obecności człowieka w świecie, którą określa się
jako włodarzowanie. Harmonia człowieka z przyrodą, drugim człowiekiem i Stwórcą oraz
odpowiedzialne traktowanie Boskiego stworzenia, które uwzględnia solidarność
międzypokoleniową, wydaje się ważną chrześcijańską propozycją wychodzącą naprzeciw
przyszłemu dobru ludzkości i przyrody pozaludzkiej.

Proponowana przez chrześcijaństwo diagnoza kryzysu jest zbieżna z diagnozą
antropologii filozoficznej. W obu przypadkach chodzi o człowieka uwikłanego w kryzys
ekologiczny. Człowiek jest bowiem jednocześnie sprawcą tego kryzysu i jedynym
podmiotem zdolnym do jego przezwyciężenia. O ile chrześcijaństwo wskazuje na grzech
jako źródło kryzysu, o tyle antropologia filozoficzna wskazuje na ludzką naturę
warunkującą zachowania krótkowzrocznie, w których nadużywa on swojej władzy nad
przyrodą i w nieodpowiedzialny sposób ją niszczy.

Przedstawiane przez główne wyznania chrześcijańskie propozycje przezwyciężenia
kryzysu są także zbieżne z propozycjami antropologii filozoficznej. Nadzieję na
przezwyciężenie kryzysu wiążą one z ukształtowaniem człowieka o sumienru
ekologicznym, który będzie zdolny do właściwych wyborów i samoograniczeń w relacji do
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przyrody. Antropologia filozoficzna nadzieję zaś dostrzega w ukształtowaniu odnowionego
człowieka - homo oecologicus, obecnego w przyrodzie w zgodzie z zasadą
odpowiedzialności i zasadą zrównoważonego rozwoju.

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że choć me sposób zgodzić S1ę
z radykalnym stanowiskiem White'a i jego zwolenników na temat wyłącznej winy
chrześcijaństwa w kwestii sprawstwa kryzysu ekologicznego, to jednak istnieją przesłanki,
które potwierdzają częściowy przynajmniej udział chrześcijaństwa w zakłóceniu
harmonijnej relacji człowieka z przyrodą. Tradycja chrześcijańska współuczestniczyła
bowiem np. w tworzeniu atmosfery, z której wyrosła zachodnia nauka i technika oraz
promuje uprzywilejowaną pozycję człowieka względem reszty stworzenia, co ostatecznie
miało pewien wpływ na obecny stan środowiska naturalnego. Wydaje się, że dużo racji jest
w stwierdzeniu Eugena Drewermanna, iż doktryna chrześcijańska wprawdzie częściowo, ale
jednak przyczyniła się do kryzysu ekologicznego, choć wpływ ten nie był intencjonalny'.

Niektóre idee chrześcijańskie powodują negatywne skutki ekologiczne niejako
pośrednio, poprzez ich emancypację z kontekstu teologicznego i umieszczenie ich w obcym
kontekście kulturowym w oderwaniu od pierwotnego znaczenia religijnego. Przykładem
może być tu zarzut stawiany chrześcijaństwu, że troska człowieka o "ten świat" jest
osłabiona, ponieważ ukierunkowuje ono człowieka na "tamten świat", który jest
ostatecznym celem człowieka. Historia chrześcijaństwa dostarcza wielu przykładów
potwierdzających taki stosunek do świata, nigdy nie był on jednak w głównych wyznaniach
chrześcijańskich oficjalnie preferowany, a często był wręcz piętnowany. Nie zmienia to
jednak faktu, że pewne grupy osób inspirując się myślą chrześcijańską, przyjmowały tego
typu postawy względem świata.

Wydaje się, że można mówić o swego rodzaju analogii pomiędzy ubocznymi
skutkami myśli chrześcijańskiej, które przyczyniają się do pogorszenia stanu środowiska
naturalnego, a nieplanowanymi przez artystę skutkami, jakie wywiera jego dzieło po
opuszczeniu warsztatu twórcy. W obu sytuacjach pojawia się pytanie o odpowiedzialność
autora za sposób, w jaki funkcjonuje jego twórczość po zakończeniu aktu twórczego. Często
mówi się przecież, że dzieło sztuki zaczyna żyć własnym życiem, niezależnym od intencji
jego twórcy, a niekiedy wręcz wbrew jego intencjom. Powstaje więc pytanie, na ile zasadne
jest obwinianie chrześcijaństwa za uboczne skutki pewnych jego idei, które wyrwane
z teologicznego kontekstu funkcjonują w kulturze, inspirując różne procesy cywilizacyjne.

Zainicjowany przez Lynna White'a spór o rolę chrześcijaństwa w kwestii
ekologicznej przyczynił się do rozpoznania ekologicznego potencjału chrześcijaństwa oraz
wpłynął pozytywnie na zmianę stosunku chrześcijan do przyrody. Dzięki White'owi
i zainicjowanej przez niego debacie dostrzegliśmy wpływ religii na kształtowanie relacji

l Por. E. Drewermann, Der todliche Fortschritt. Von der Zerstorung der Erde und des Menschen im Erbe des
Christentums, Freiburg im Breisgau: Herder Verlag 1990, s. 7-8.
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człowieka do środowiska naturalnego i poszerzyliśmy przestrzeń humanistycznej refleksji
nad kryzysem ekologicznym. Analiza wciąż toczącej się debaty nad tezą Lynna White'a
skłania do refleksji, że zbyt wiele wysiłku poświęca się szukaniu winnych kryzysu, zbyt
mało zaś poszukiwaniu sprzymierzencow osób zdolnych do wypracowania
konstruktywnych rozwiązań. Trafna w tym względzie wydaje się myśl Maxa Oelschlaegera,
że "wszechobecna idea, iż są 'zieloni zbawcy', którzy przebywają na ekologicznych
wyżynach i 'źli eksploatatorzy przyrody', którzy pazernie jej nadużywają, jest
bezużyteczne ... Tworzenie dychotomicznej opozycji pomiędzy 'dobrymi', którzy chronią
przyrodę i 'złymi', którzy ją niszczą, obarcza winą jednych, zwalnia zaś
z odpowiedzialności drugich ... ,,2. Doświadczenie zaś uczy nas, że rzadko zdarza się, by
w toczącym się sporze jedna strona ponosiła całość winy, druga zaś była zupełnie niewinna.
Tylko budowanie możliwie naj szerszej koalicji obrońców wspólnoty życia na Ziemi oraz
unikanie marnowania energii i czasu na jałowe spory daje nadzieję na powodzenie naszego
i przyszłych pokoleń.

Wyznaczając dalsze perspektywy badań nad rolą chrześcijaństwa w kwestii
ekologicznej, należy przypomnieć, że omawiany tu spór dotyczy roli, jaką przypisał
chrześcijaństwu Lynn White. Ujęcie zaproponowane przez niego nie wyczerpuje jednak
zagadnienia roli, jaką odgrywa chrześcijaństwo wobec współczesnych wyzwań
środowiskowych. Nie porusza np. zagadnień związanych z ekologicznym potencjałem
chrześcijaństwa na gruncie edukacji ekologicznej, kształtowaniu mentalności
prośrodowiskowej, ekologicznego stylu życia, czy wykorzystaniu religijnych motywacji do
przeciwdziałania kryzysowi ekologicznemu. Wymienione tu zagadnienia zaledwie
sygnalizują dalsze pole badań, które należałoby podjąć, aby ukazać pełny wpływ tradycji
chrześcijańskiej na kształtowanie relacji ludzi do przyrody.

3. Działalność dydaktyczna, organizacyjna oraz popularyzacja nauki

W ramach mojej pracy na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie prowadziłem zajęcia kursoryczne z logiki, ogólnej metodologii nauk, teorii
poznania, antropologii filozoficznej, filozofii przyrody i historii filozofii. W Instytucie
Ekologii i Bioetyki UKSW prowadziłem seminarium magisterskie oraz proseminarium
z ekologicznej antropologii kulturowej oraz cykl konwersatoriów monograficznych:
Ekologia kulturowa; Religijne aspekty ekologii człowieka; Religie wobec zagrożeń
ekosystemów leśnych oraz Chrześcijaństwo wobec kwestii ekologicznej. W ramach mojego
zaangażowania w funkcjonowanie Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa

2 M. Oelschlaeger, Caringfor Creation: An Ecumenical Approach to the Environmental Crisis, New Haven-
London: Yale University Press 1994, s. 3.
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Salezjańskiego w Lądzie prowadziłem zajęcia kursoryczne z logiki, ogólnej metodologii

nauk oraz filozofii przyrody.

Moja aktywność w środowisku naukowym nie dotyczy tylko dydaktyki. Aktywnie
uczestniczę także w różnych formach zaangażowania organizacyjnego na rzecz nauki.
Jednym z przejawów tego zaangażowania jest mój wkład w powstanie i funkcjonowanie
Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego (TNFS), przygotowywanie kolejnych jego
zjazdów, dorocznych sprawozdań oraz prowadzenie witryny internetowej www.tnfs.pl

iwypełnianie wszelkich bieżących obowiązków sekretarza tego Towarzystwa. Ponadto
jestem członkiem dwóch międzynarodowych towarzystw naukowych: International
Association for Environmental Philosophy oraz International Society for the Study of
Religion, Nature and Culture. Uczestniczę też w 4 międzynarodowych forach naukowych,
które stanowią platformę wymiany myśli ekofilozoficznej i inicjatyw ekologicznych.

Od roku 1997 jestem członkiem redakcji czasopisma naukowego "Seminare.
Poszukiwania Naukowe", w której pełniłem m.in. funkcję sekretarza i zastępcy redaktora
naczelnego, a od roku 2012 jestem redaktorem tematycznym z zakresu filozofii. Podczas
kilku ostatnich ocen czasopism naukowych przeprowadzanych przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego "Seminare" uzyskiwało 7 punktów, a 19 września 2014 r. zostało
włączone do międzynarodowej listy czasopism naukowych z zakresu nauk
humanistycznych i społecznych ErihPlus. Do niedawna byłem też członkiem redakcji
czasopisma "Studia Ecologiae et Bioethicae", które także zostało ocenione przez MNiSW
na 7 punktów. Moje zaangażowanie organizacyjne wyraża się także w merytorycznym
i praktycznym przygotowywaniu licznych sympozjów. Aktywnie uczestniczyłem w pracach
komitetów organizacyjnych 4 międzynarodowych i 8 krajowych konferencji naukowych.

Aktywny udział w działalności Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW polegał
m.in. na koordynacji i przygotowaniu sprawozdania z działalności WFCh w latach 2005-
2009 dla Ośrodka Przetwarzania Informacji przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa
Wyższego oraz uczestnictwie w pracach Senackiej Komisji Wydawniczej, Radzie Wydziału
Filozofii Chrześcijańskiej i Radzie Instytutu Ekologii i Bioetyki. Moje zaangażowanie
w działalność Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego zostało docenione przez
środowisko akademickie naszej uczelni poprzez wybór do Senatu UKSW z ramienia
młodszych pracowników naukowych oraz odznaczenie mnie Medalem Komisji Edukacji
Narodowej (2012).

Osobnym polem mojego zaangażowania naukowo-organizacyjnego był czas
pełnienia funkcji rektora Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego
w Lądzie. W okresie tym udało się m.in. wdrożyć unikalny w skali Polski program
pedagogiczny, który umożliwia alumnom WSD TS uzyskiwanie licencjatu z pedagogiki
oraz rozpocząć projekt badawczy nad ofertą kulturalną proponowaną turystom,
zwiedzającym pocysterskie opactwo w Lądzie. Realizacja tego projektu przyczyni się do
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lepszego propagowama dziedzictwa kulturowego Wielkopolski związanego z lądzkim
klasztorem, który 17 czerwca 2009 roku uzyskał status Pomnika Historii. Wyniki
przeprowadzonych badań na ten temat ukazują się w cyklu artykułów naukowych
publikowanych w czasopiśmie "Seminare".

Ważnym elementem mojej działalności naukowej jest popularyzacja wiedzy.
Ze względu na pełnioną funkcję rektora WSD TS miałem okazję niejednokrotnie
prezentować zagadnienia z zakresu relacji człowieka względem przyrody, akcentując ich
moralny wymiar i uwrażliwiać kandydatów do kapłaństwa na kwestie ekologiczne.
Przykładem promocji chrześcijańskiego stylu obecności człowieka w przyrodzie mogą być
wygłoszone przeze mnie konferencje na zaproszenie Centralnego Ośrodka Duszpasterstwa
Akademickiego w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie (17.05.2012) oraz
w Pallotyńskim Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie-Jeziornie (2.05.2010).

Praca w Instytucie Ekologii i Bioetyki UKSW stworzyła mi także wiele okazji do
popularyzacji wiedzy z zakresu ekofilozofii podczas różnego rodzaju sesji popularyzujących
naukę. Szczególną formą popularyzacji prowadzonych przeze mnie badań był udział
w audycji radiowej realizowanej przez Program l Polskiego Radia na temat związków św.
Hildegardy z Bingen z ochroną przyrody w kontekście odbywającego się w Warszawie
Szczytu Klimatycznego ONZ (COP-19). Audycja ta została wyemitowana w ramach bloku
programowego "Familijna Jedynka" 17 listopada 2013 roku.

Warszawa, dn. 10 lutego 2015 r.

podpis wnioskodawcy
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