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1. Imię i nazwisko: Mariusz Ciszek. 

 

2.  Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/ artystyczne – z podaniem nazwy, miejsca i roku ich 

uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej:  

 magister pedagogiki (specjalność: kulturalno-oświatowa), Wydział Humanistyczny, 

Instytut Pedagogiki, Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna (obecnie Uniwersytet 

Przyrodniczo-Humanistyczny) w Siedlcach, 1999.  

 doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofia, Wydział Filozofii 

Chrześcijańskiej, Instytut Filozofii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 

Warszawie, 2005, tytuł rozprawy: Zagadnienie teocentrycznych podstaw etyki 

środowiskowej (promotor: prof. zw. dr hab. Józef Marceli Dołęga).   

 

Ukończyłem również Podyplomowe Studium Edukacji Ekologicznej i Ekologii 

Człowieka, Centrum Ekologii Człowieka i Bioetyki, Uniwersytet Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie, 2004.  

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych/artystycznych: 

 01.10.2000 – 31.01.2001 – pracownik na umowę o dzieło/zlecenie w Katedrze 

Filozofii i Socjologii Wydziału Humanistycznego Akademii Podlaskiej (obecnie 

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny) w Siedlcach.  

 01.02.2001 – 30.09.2005 - asystent w Katedrze Filozofii i Socjologii Wydziału 

Humanistycznego Akademii Podlaskiej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczo-

Humanistyczny) w Siedlcach (w 2000 roku Katedra Filozofii i Socjologii została 

przekształcona w Instytut Nauk Społecznych). 

 01.10.2005 – 30.09.2014 - adiunkt w Zakładzie Filozofii i Socjologii 

Polityki/Zakładzie Kultury Bezpieczeństwa i Metodologii Instytutu Nauk Społecznych 

Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w 

Siedlcach (w 2012 roku dotychczasowy Instytut Nauk Społecznych zmienił nazwę na 

Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa, w 2013 roku Zakład Filozofii i 

Socjologii Polityki został zlikwidowany i zostałem przeniesiony do Zakładu Kultury 

Bezpieczeństwa i Metodologii).   
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 01.10.2014 – do chwili obecnej – adiunkt w Zakładzie Kultury Bezpieczeństwa i 

Metodologii (kierownik Pracowni Metodologii Badań Społecznych) Instytutu Nauk 

Społecznych i Bezpieczeństwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu 

Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (w 2017 roku Zakład Kultury 

Bezpieczeństwa i Metodologii zmienił nazwę na Zakład Badań Społecznych i Kultury 

Bezpieczeństwa).  

 

W latach 2005 – 2009 byłem zatrudniony w ramach umowy o dzieło w Wyższej Szkole 

Finansów i Zarządzania (obecnie Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa) w 

Siedlcach - a od października 2016 roku w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w 

Łodzi (Wydział Zamiejscowy w Warszawie).  

 

4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. 

U. nr 65, poz. 595 ze zm.): 

 

a) tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego: Filozofia ekologii rodziny ludzkiej w systemie 

środowiska społecznego, kulturowego i przyrodniczego. Studium społeczno-filozoficzne z 

zakresu bezpieczeństwa ekologicznego 

b) (autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa, recenzenci 

wydawniczy): Mariusz Ciszek, Filozofia ekologii rodziny ludzkiej w systemie środowiska 

społecznego, kulturowego i przyrodniczego. Studium społeczno-filozoficzne z zakresu 

bezpieczeństwa ekologicznego, 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-

Humanistycznego w Siedlcach, recenzenci:  prof. zw. dr hab. Józef Marceli Dołęga, prof. 

nadzw. dr hab. Stefan Konstańczak.   

c) omówienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac i osiągniętych wyników wraz z 

omówieniem ich ewentualnego wykorzystania.  

 

Problematyka podjęta w mojej monografii (rozprawie) dotyczy filozoficznego 

spojrzenia na temat znaczenia rodziny dla społeczeństwa, kultury ludzkiej i środowiska 

przyrodniczego, a co za tym następuje także dla człowieka – osoby ludzkiej. Podjęte w pracy 

dociekania stanowią swego rodzaju wykład intelektualny, który może okazać się pomocny w 

eliminacji zagrożeń dla egzystencji człowieka, ujmowanego w książce (monografii) jako 

osoba ludzka (byt psychofizyczny). Żyje i rozwija się ona w wielowymiarowym (nie tylko 
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społecznym czy wyłącznie przyrodniczym) powiązanym ze sobą systemowo środowisku, co 

ma duże znaczenie dla kształtowania ludzkiego bezpieczeństwa. Owe środowisko należy 

postrzegać jako całościowy i specyficzny, ekologiczny - biospołeczno-kulturowy - system 

(ekosystem) osoby ludzkiej, który w sposób holistyczny należy też chronić. Bardzo ważnym 

ogniwem owego środowiska jest ludzka rodzina, którą również trzeba ujmować 

wielowymiarowo i systemowo (stąd m.in. nawiązania do „ekologii” w tytule monografii).   

Takiego odniesienia brakuje w polskiej literaturze naukowej, która często podejmuje 

problematykę rodziny, analizując ją tylko w sposób typowy dla metodologii nauk 

społecznych czy humanistycznych.  Natomiast w publikacjach anglojęzycznych, zwłaszcza 

amerykańskich można spotkać się również z publikacjami, które ludzką rodzinę ujmują w 

kontekście ekologicznym. Zazwyczaj są to interdyscyplinarne prace z pogranicza ogólnej 

teorii systemów – stąd nawiązania do modelu „ekologicznego” oraz nauk społecznych, 

głównie psychologii rozwojowej, psychoterapii i socjologii oraz dziedzin biomedycznych 

(zwłaszcza genetyki) oraz ekologii humanistycznej (człowieka). Rodzinę ujmowano w nich 

jako ważne środowisko człowieka, które ma wpływ na właściwy jego rozwój, a nawet może 

skompensować pewne wrodzone schorzenia (np. te o podłożu genetycznym). Stąd 

„ekologiczna” rodzina, to po prostu rodzina „zdrowa”, dobrze spełniająca swoje 

wychowawcze i opiekuńcze funkcje. W takiej perspektywie rodzinę badano również jako 

integralną część szerszego systemu (środowiska) społecznego, które oddziałuje na rodzinę, 

jak i zwrotnie - środowiska rodzinnego na całe społeczeństwo. W niektórych pracach autorzy 

uwzględniali również pewne obustronne wpływy środowiska przyrodniczego na członków 

rodziny, i rodziny na otoczenie przyrodnicze, choć uwagi te miały charakter uzupełniający.  

W Polsce natomiast zagadnienie „ekologii rodziny” (znanej również pod nazwą 

„ekologii rodziny ludzkiej”) nie doczekało się dotąd jakiegoś wyczerpującego, 

monograficznego opracowania, nie licząc szkiców czy opracowań zbiorowych gromadzących 

artykuły o charakterze przyczynkarskim. Ich autorzy różnili się nawet znacznie, co do 

przedmiotu badań tej dyscypliny, tudzież subdyscypliny, zazwyczaj wiążąc ją z dyscyplinami 

humanistycznymi, społecznymi, filozoficznymi, środowiskowymi, czy biomedycznymi, a 

nawet teologicznymi 1 . Zaistniała zatem potrzeba uzupełnienia tego braku w formie 

opracowania monograficznego. Taki podstawowy cel badawczy przyjąłem w moim studium, 

                                                             
1 Tego typu tendencja przekłada się następnie na aspekt dydaktyczny. Przykładowo w ramach prowadzonych 
studiów na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 
realizowany był przedmiot o nazwie „Ekologia rodziny”, który nawiązywał głównie do nauk społecznych (oraz 
w pewnym stopniu do szeroko pojmowanej filozofii środowiskowej i ekologii humanistycznej, a także 
społecznej nauki Kościoła katolickiego).  
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starając się w nim nie tylko przybliżyć podstawowe stanowiska z zakresu ekologii rodziny, 

ale przede wszystkim stworzyć jej własną koncepcję. Wszystkie bowiem dotychczasowe 

próby jej ujmowania należy uznać za niepełne, skoncentrowane jedynie na pewnym, 

wybranym aspekcie (aspektach), w zależności od wykształcenia i zainteresowań naukowych 

badacza.  

Wspomniana wcześniej interdyscyplinarność tej gałęzi wiedzy sprawia poważne 

problemy ze zdefiniowaniem „ekologii rodziny” i z zakreśleniem jej przedmiotu badań. W 

monografii przyjąłem założenie, że nawiązanie do ogólnej teorii systemów jest zasadne, gdyż 

ekologia jako nauka o środowisku z samej zasady jest nauką systemową. Również odwołanie 

się do nauk społecznych jest uzasadnione, gdyż rodzina jako grupa i podstawowa „komórka” 

społeczna jest częścią szerszego systemu społecznego (aspekt socjologiczny). Na tej samej 

zasadzie refleksja o charakterze psychologiczno-pedagogicznym i biomedycznym wydaje się 

być również właściwa, gdyż środowisko rodzinne ma niewątpliwie bardzo ważny wpływ na 

optymalny rozwój psychiczny i fizyczny jednostki. Jednak tego typu interdyscyplinarność - 

choć uzasadniona, może okazać się niewystarczająca, gdyż jest daleka od przyrodniczego 

rozumienia terminu - „ekologia”. Humaniści, często zbyt pochopnie posługują się pojęciami z 

innych dziedzin nauki, ujmując je w potocznym znaczeniu. Nasuwa się tutaj pytanie, czy 

powyżej zarysowana optyka pojmowania „ekologii rodziny” wystarczy, by taką próbę uznać 

za pełnoprawną dyscyplinę naukową. W zasadzie mamy tu bowiem do czynienia z różnymi 

psychologiczno-pedagogicznymi bądź socjologicznymi trendami w terapii systemowej 

rodzin, które mogłyby być równie dobrze rozwijane bez przymiotnika „ekologiczny” w ich 

nazwach.  

Interdyscyplinarną „ekologię rodziny” należałoby zatem umieścić w ramach lub na 

pobrzeżach jakiejś uznanej dyscypliny naukowej, zgodnie z obowiązującą w nauce 

terminologią, która uprawniałaby do używania pojęcia „ekologia”. Pozwoliłoby to również 

takim koncepcjom uzyskać status wiedzy naukowej, a nie tylko pewnego „zlepka” z różnych 

dziedzin dla potrzeb praktycznych (np. terapii). Taką dyscypliną wydaje się być „ekologia 

człowieka” rozwijana w Polsce, która ma także interdyscyplinarny charakter, z pogranicza 

nauk przyrodniczych i społecznych oraz teorii systemów.  

Ekologia człowieka bada bowiem jednostkę ludzką w aspekcie jej środowiska 

przyrodniczego, jak i społeczno-kulturowego. Rodzina wpisuje się więc dobrze w ten 

kontekst, ponieważ stanowi część środowiska społeczno-przyrodniczego człowieka. W pracy 

uznałem zatem za zasadne, ujmować ekologię rodziny ludzkiej łącznie z ekologią człowieka.  
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Podejście takie sprawia jednak pewne problemy, gdyż ekologia człowieka - choć jest 

nauką interdyscyplinarną, to jednak ujmuje człowieka i jego środowisko kulturowe, 

zazwyczaj w aspekcie naturalistycznym, traktując kulturę jako sposób adaptacji człowieka do 

środowiska, a więc tylko w kategoriach jej przydatności dla przetrwania ludzkiego gatunku. 

Naturalnie w jej ramach można spotkać się z różnymi analizami, zarówno o większym 

nachyleniu w stronę nauk społeczno-humanistycznych, jak i typowo przyrodniczym, które 

inspirują się ustaleniami antropologii naturalistycznej, zbliżając się w kierunku socjobiologii 

człowieka, tudzież psychologii ewolucyjnej. Nauki te zachowania społeczne człowieka 

traktują jako efekt ewolucji naturalnej. Można jednak spotkać się z wypowiedziami 

niektórych ekologów, że człowieka należy ujmować jako osobę. Akceptacja takiego założenia 

zmienia jednak optykę badawczą, którą zaprezentowałem również w mojej rozprawie. W 

książce zaakcentowałem przede wszystkim społeczno-humanistyczny charakter, który jednak 

starałem się uzgodnić z podejściem przyrodniczym. Uczyniłem to w podejściu systemowym, 

w ramach własnej, interdyscyplinarnej perspektywy badawczej, otwierając się nie tylko na 

nauki społeczne (głównie socjologię i psychologię) oraz przyrodnicze (ekologię), ale również 

i filozoficzne. Znajdzie to swoje odzwierciedlenie w terminologii stosowanej w monografii.  

W rozprawie przyjąłem bowiem hipotezę, że człowiek jako organizm i osobnik 

gatunku Homo sapiens jest częścią środowiska przyrodniczego, zaś jako istota (jednostka) 

społeczna stanowi część społeczeństwa. Natomiast jako osoba - czyli byt psychofizyczny, 

wolny i racjonalny, przynależy już do całkiem innego świata – środowiska kultury, którego 

sam jest twórcą. Dlatego nie należy człowieka redukować tylko do biologicznej czy 

społecznej sfery, jak to czynią w swoich pracach z zakresu ekologii człowieka przyrodnicy 

lub socjologowie na bazie ekologii humanistycznej. Należy, bowiem otworzyć się również na 

poznanie filozoficzne, które na gruncie antropologicznym i etycznym ukazuje odmienność 

ludzkiego, osobowego bytu od innych bytów przyrodniczych, na przekór biologicznej 

antropologii i wspartej nań etyce ewolucyjnej. W aspekcie społecznym uznałem też, że 

człowiek jest bytem autonomicznym i pierwotnym przed społeczeństwem, które choć 

faktycznie istnieje to jednak w porównaniu do człowieka nie jest ono substancją i w aspekcie 

metafizycznym należy je postrzegać jako niesamodzielne i wtórne, bowiem bez istnienia 

człowieka nie byłoby społeczeństwa. Taka optyka wpłynęła na ogólny charakter monografii, 

która – choć interdyscyplinarna – jest pracą o nachyleniu filozoficznym, dającym się 

uzgodnić z podstawowymi założeniami filozofii klasycznej. Takie podejście miało również 

wpływ na teoretyczne analizy literatury anglojęzycznej i polskiej z zakresu ekologii rodziny i 

człowieka (i ich syntezie), stanowiące metodę badawczą, którą przyjąłem w monografii. W jej 
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poszczególnych rozdziałach postanowiłem zweryfikować przyjęte założenie o osobowym 

wymiarze życia człowieka, które jednocześnie zmieniło optykę postrzegania ludzkiego 

środowiska, którego ważnym komponentem jest rodzina.  

Rodzinę w monografii ukazałem jako podstawowe i najbliższe środowisko życia 

człowieka. Z badań przeprowadzonych w książce wynika, iż pełni ona bowiem bardzo ważne 

funkcje i to nie tylko społeczne ale również kulturowe, jak i biologiczne. W wymiarze 

społeczno-kulturowym w jej środowisku zachodzi bowiem proces wychowania i socjalizacji, 

zaś w aspekcie biologicznym, przebiega reprodukcja naturalna (prokreacja) oraz opieka nad 

potomstwem do czasu, gdy osiągnie ono dorosłość i samodzielność. Dzięki tym zadaniom 

rodziny, zarówno ludzkie społeczeństwo (populacje), jak i cały ludzki gatunek, utrzymuje 

ciągłość swego istnienia. Tego typu role rodziny wpisują się w pewien opracowany przeze 

mnie funkcjonalny system, który nazwałem „modelem reprodukcji bio-kulturowej”, i 

omówiłem w książce. Ów model złożony jest z pięciu podstawowych, ściśle ze sobą 

powiązanych elementów, takich jak: „kultura”, „rodzina”, „człowiek” /”jednostka”/, 

„społeczeństwo” /”populacja”/ i „przyroda” (ożywiona i nieożywiona). Zgodnie z zasadami 

teorii systemów (podejściem systemowym) wspomniane komponenty (w cyrkularnym 

obiegu) wzajemnie na siebie oddziałują (sprzężenia zwrotne) i wzmacniają. Możliwe efekty i 

konsekwencje tych wzajemnych oddziaływań scharakteryzowałem i dodatkowo 

zobrazowałem w monografii na rysunkach (por. rys.: 5a,b,c). 

Ten zaproponowany w pracy model okazał się również pomocny dla opracowania 

autorskiej koncepcji całościowego systemu, ukazującego globalne środowisko życia 

człowieka – osoby ludzkiej (co przedstawiłem na rysunku 6). Nawiązując do wniosków 

poczynionych na podstawie analiz z zakresu antropologii filozoficznej, w książce świadomie 

używałem terminu „osoba ludzka”, po to, by podkreślić, że człowiek nie jest tylko częścią 

przyrody. Uznałem bowiem za zasadne, że środowisko ludzkie należy rozpatrywać w dwóch 

dopełniających się wzajemnie wymiarach – przyrodniczym oraz sztucznym. Dopiero te dwie 

ujmowane zawsze łącznie warstwy, stanowią naturalne środowisko osoby ludzkiej. Człowiek 

bowiem jako osoba potrzebuje do swego życia i rozwoju nie tylko przyrody, ale również 

kultury (por. rys. 6, 7 i 8). W monografii polemizowałem także z niektórymi tezami 

ekofilozofów, które wartościowały środowisko przyrodnicze w oderwaniu od środowiska 

kulturowego człowieka. Poglądy te uznałem za utopijne, ponieważ człowiek nigdy w 

naturalnym (czytaj przyrodniczym) środowisku nie występował, gdyż nie nadaje się ono na 

jego środowisko życia. Dopiero sztucznie przekształcona przez działalność człowieka 

przyroda (czego następstwem są nieuniknione zniszczenia w jej zasobach), nadaje się do 
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zamieszkania i zaspokajania ludzkich potrzeb. Nie ulega jednak wątpliwości, iż te dwa 

komponenty środowiska – przyrodniczy i sztuczny muszą pozostawać w dynamicznej 

równowadze (homeostaza). Zbyt daleko posunięta degradacja natury może bowiem okazać się 

zgubna dla ludzkiego bezpieczeństwa. Z drugiej strony hegemonia natury może także okazać 

się czynnikiem ograniczającym rozwój człowieka.  

Komponent przyrodniczy tak pojmowanego środowiska osoby ludzkiej, tworzą 

elementy ożywione i nieożywione natury (biocenoza i biotop), natomiast na sztuczny, 

składają się (społeczne i kulturowe) podsystemy: środowiska rodzinnego (ujmowanego w 

monografii jako mikrosystem i mikrośrodowisko), regionalno-lokalnego otoczenia 

społecznego (traktowanego jako mezosystem i mezośrodowisko) – wchodzącego w skład 

szerszego środowiska społeczno-kulturowego (stanowiącego makrosystem i 

makrośrodowisko) oraz wielkiego środowiska (zespołu) kulturowo-cywilizacyjnego 

(będącego swoistym megasystemem i megaśrodowiskiem). Te sztuczne podsystemy wtopione 

są w środowisko przyrodnicze i niczym koncentryczne kręgi, stanowią otoczenie osoby 

ludzkiej. Wymienione środowiska są ze sobą ściśle powiązane, oddziałując za pomocą 

sprzężeń zwrotnych na siebie. Tworzą one – wraz z przyrodą - pewną systemową całość – 

nadsystem, który w książce utożsamiłem ze sformułowaną kategorią – „globsystemu”. 

Oznacza ona globalne, o gigantycznych rozmiarach, ziemskie środowisko (ekosystem) 

człowieka (gigasystem). W koncepcji tej człowiek ujmowany jest łącznie jako osobnik 

gatunku i zarazem ludzka osoba (por. rys. 6). Tego typu ujęcie pokazuje, iż granice ludzkiego 

ekosystemu są znacznie szersze, niż te charakterystyczne dla przedstawicieli innych gatunków 

żywych, których nie sposób uznać za osoby. W taki systemowy i całościowy sposób należy 

też kształtować bezpieczeństwo (ekologiczne) człowieka (osoby ludzkiej), obejmując ochroną 

zarówno przyrodnicze, jak i sztuczne wymiary ludzkiego środowiska. 

Strukturę tak postrzeganego globsystemu można też – w ujęciu wertykalnym - w 

sposób uproszczony opisać jako funkcjonalną całość zbudowaną z dwóch wielkich 

podsystemów (warstw) - występujących zawsze razem - tworzących ludzki ekosystem 

(środowisko życia człowieka):  

1) podsystemu przyrodniczego – „warstwa pierwotna” - (biocenoza i biotop) 

stanowiącego podstawę wyjściową, bez której ludzki organizm nie jest w stanie 

utrzymać się przy życiu i właściwie rozwijać; oraz 

2) podsystemu sztucznego – „warstwa wtórna” - (antropocenoza i technetop) – w 

równym stopniu co natura niezbędnemu człowiekowi do życia i właściwego 

funkcjonowania i rozwoju jako bytu osobowego, nadbudowanego nad przyrodą i 
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osadzonego w jej przekształconych ożywionych i nieożywionych strukturach (ten 

wertykalny układ zobrazowałem na rysunkach [schematach]: 7 i 8).  

W powyższej koncepcji środowiska (ekosystemu) osoby ludzkiej, zaznacza się 

również wielokrotnie podkreślana w monografii, doniosła rola rodziny. Jako najbliższe 

człowiekowi (mikro)środowisko życia, pełni wielorakie funkcje dla właściwego rozwoju 

psychofizycznego człowieka, przypominając w sensie ekologicznym ekosystem. Tak 

postrzegana rodzina ma swe przełożenie na szersze struktury i systemy społeczne. W pracy 

uznałem bowiem, iż „chore” i dysfunkcyjne środowisko wewnętrzne rodziny, negatywnie 

wpłynie na społeczeństwo, w sytuacji, gdy będzie ono złożone z większej liczby takich 

rodzin. Dlatego dla bezpieczeństwa człowieka należy dbać o środowisko rodzinne i chronić je 

z punktu widzenia prawa i polityki państwa. Podobną myśl wyraził w starożytności już 

Arystoteles. Ten wybitny filozof sądził, iż człowiek może narodzić się i przetrwać tylko w 

ramach wspólnoty. Rodzina jawi się greckiemu myślicielowi jako podstawowa organizacja 

społeczna, poprzedzająca inne, bardziej złożone formy. Nie jest ona jednak w stanie 

zaspokoić wszystkich ludzkich potrzeb, z tego też powodu rodziny łączą się w gminy, gminy 

zaś dopiero w pełną, doskonałą i samowystarczalną wspólnotę - państwo. Państwo można 

byłoby zatem postrzegać jako rodzinę rodzin. Ta myśl starożytnego filozofa bardzo dobrze 

uzasadnia współczesną potrzebę ochrony rodziny z perspektywy polityki państwa.  

 Ukazana w rozprawie autorska koncepcja ekologii rodziny może okazać się pomocna 

dla analizy wielu różnorodnych problemów zagrażających szeroko pojmowanemu ludzkiemu 

bezpieczeństwu, zwłaszcza zaś bezpieczeństwu ekologicznemu. Jest ono zazwyczaj 

definiowane jako trwały stan środowiska naturalnego, wolnego od zagrożeń naruszających 

jego równowagę. Ów pożądany stan można uzyskać na drodze negatywnej jako 

przeciwdziałanie zagrożeniom naruszającym równowagę ekologiczną lub w ujęciu 

pozytywnym, poprzez wykorzystanie potencjału szans i walorów pozostającego w 

równowadze środowiska naturalnego. Tego typu kontekst – na tle innych problemów 

bezpieczeństwa człowieka - został także podjęty i uwypuklony w monografii. Należy to uznać 

za ważny efekt książki. 

 

Cel i wyniki moich badań (które powyżej omówiłem) zostały przedstawione w 

studium w następującym porządku.  

   Na podstawie ogólnoteoretycznych analiz (w części pierwszej rozprawy), odwołując 

się do dyscyplin humanistycznych, społecznych i ekologicznych oraz podejścia systemowego, 

uporządkowałem koncepcje ekologii rodziny, czego wynikiem jest opracowana przeze mnie 
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ich typologia. Następnie na jej podstawie omówiłem koncepcje ekologii rodziny rozwijane 

zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, w tamtejszych ośrodkach oraz instytutach badawczych i 

uniwersyteckich. Nawiązują one do ogólnej teorii systemów i nauk społecznych i są bardzo 

dobrze dopracowane a także popularne w amerykańskim środowisku naukowym. Niestety nie 

są one w Polsce znane a niewątpliwie zasługują na to, aby je przybliżyć. Znacznie mniej 

miejsca poświęciłem koncepcjom polskim, które są nieliczne i są jedynie zarysowane w 

formie szkiców. Następnie nawiązując do nauki jaką jest ekologia człowieka, ukazałem 

metodologiczne podstawy, na których powinna zostać zbudowana koncepcja ekologii 

rodziny. Ekologia człowieka bardzo dobrze nadaje się do tego zadania, ponieważ ma 

charakter przyrodniczy i zarazem społeczny a także systemowy. Ekologia rodziny - w 

omówionych wcześniej koncepcjach była bowiem w sposób rozbieżny i niedostatecznie 

ścisły, pojmowana. Brakowało jej bowiem odniesień do przyrodniczego aspektu ekologii. A 

ekologia z samej definicji jest nauką przyrodniczą. W ten sposób będzie można badać 

problematykę rodziny, jak i ludzkiego środowiska w ujęciu systemowym, nawiązując nie 

tylko do metodologii charakterystycznej dla nauk społecznych czy szerzej humanistycznych, 

ale również dyscyplin przyrodniczych. Za ważny wynik takiego postępowania badawczego 

należy uznać definicję ekologii rodziny sformułowaną w studium wraz z ukazaniem jej 

przedmiotu badań. Ukazana w mojej rozprawie ekologia rodziny staje się nie tylko autorską 

koncepcją ekologii rodziny, ale w zasadzie nową nauką (która oprócz waloru poznawczego 

może mieć również walor praktyczny).  

W wyniku analiz rozwijanych na bazie ekologii człowieka i ogólnej teorii systemów 

(tzw. ujęcie lub podejście systemowe) oraz w pewnym stopniu innych, scharakteryzowanych 

wcześniej w książce nurtów ekologii rodzinnej, sformułowałem własną koncepcję ekologii 

rodziny i człowieka w aspekcie przyrodniczo-humanistycznym (w drugiej części studium). 

Uznałem bowiem, że ekologia człowieka pomimo, iż odwołuje się do kwestii społecznych to 

ma jednak charakter naturalistyczny, który może okazać się nie do przyjęcia z pozycji 

„tradycyjnych” nauk społecznych a także klasycznej metafizyki człowieka. Może bowiem 

prowadzić do przyrodniczego redukcjonizmu i wielu problemów natury metodologicznej 

jakie wynikają z naturalistycznego ujmowania człowieka, ludzkiego społeczeństwa i kultury. 

Widoczne są one zwłaszcza na gruncie socjobiologii czy psychologii ewolucyjnej a także 

nawiązującej doń etyki ewolucyjnej. Z tego powodu wyeksponowałem i omówiłem pewne 

problemy, które wynikają z naturalistycznego ujmowania społecznych zachowań człowieka 

(w tym i zachowań moralnych) oraz funkcji rodziny, po to by kontrowersji tych uniknąć w 

swojej koncepcji. Bardzo ważne okazały się tu odwołania do filozoficzno-etycznych i 
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antropologicznych przesłanek, które mogłyby podbudować koncepcję człowieka rozwijaną 

następnie w ramach ekologii człowieka. Nawiązują one do klasycznej (arystotelesowsko-

tomistycznej) teorii bytu ludzkiego (metafizyki człowieka). Doprowadziło mnie to w efekcie 

do opracowania holistycznej perspektywy łącznego ujmowania problemów społecznych z 

biologicznymi, w ramach interdyscyplinarnej koncepcji ekologii człowieka i rodziny, 

wspartej na teorii systemów. Tym samym wskazałem na realną możliwość uzgodnienia 

klasycznej filozofii ze współczesną antropologią przyrodniczą, która odwołuje się do modelu 

ewolucjonistycznego. W wyniku tych rozważań opracowałem model reprodukcji bio-

kulturowej, który następnie wykorzystałem do opracowania nowego paradygmatu ekologii 

człowieka i rodziny ludzkiej. Przyjęty bowiem w rozprawie model metafizyki człowieka miał 

wpływ również na postrzeganie przeze mnie ludzkiego środowiska, które tworzy globalny, 

wielowymiarowy i całościowy system. Dotyczy to zwłaszcza roli i miejsca jakie w nim 

zajmuje człowiek. Ów system (środowisko) oddziałuje na człowieka, który jako organizm 

podlega przyrodniczym prawom, zaś jako istota społeczna znajduje się pod wpływem 

uwarunkowań społecznych i kulturowych. Jednocześnie człowiek jako byt rozumny i wolny 

(osoba ludzka) jest nie tylko częścią ale również kreatorem tego środowiska i podmiotem 

wszelkich interakcji w nim zachodzących. Na tej podstawie wyciągnąłem wniosek, że 

środowisko naturalne osoby ludzkiej współtworzą dwa nierozłączne komponenty - 

środowiska przyrodniczego i sztucznego. Dopiero integralna ochrona tych wszystkich 

wymienionych systemów i komponentów ludzkiego środowiska jest w stanie zagwarantować 

bezpieczeństwo człowiekowi.  

Warto nadmienić, iż do książki dołączyłem również aneks, w którym nawiązałem do 

wyników refleksji filozoficznych z zakresu antropologii (rozwijanych w drugiej części 

monografii) 2 . Na ich podstawie ukazałem w nim dyskusyjną hipotezę ewolucjonizmu 

umiarkowanego (rozwijaną chociażby przez polskich autorów) która mogłaby dodatkowo 

uzgodnić klasyczną koncepcję człowieka z antropologią ewolucjonistyczną, na podstawie 

której wyrosły współczesne, przyrodnicze teorie ekologii człowieka. Hipoteza ta ma jednak 

charakter dyskusyjny, dlatego wyłączyłem ją poza zasadnicze ramy książki.  

 

Wyniki mojej pracy mogą zostać wykorzystane. Oprócz waloru poznawczego książka 

może mieć zastosowania przynajmniej w czterech ważnych obszarach, zwłaszcza w wymiarze:    
                                                             
2  Ów aneks powstał na bazie wcześniejszych moich badań i publikacji (uwzględnionych w przypisach i 
bibliografii tej monografii), z których uznałem za zasadne skorzystać. W niniejszej rozprawie nadałem jednak 
tamtym rozważaniom (badaniom) nowy charakter, a także zmodyfikowałem, poprawiłem i uzupełniłem je o 
nowe treści. 
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1) Dydaktycznym – opracowana monografia może zostać wykorzystana w procesie 

dydaktycznym, w ramach (realizacji) przedmiotu „ekologia rodziny” (lub innych 

przedmiotów związanych z problematyką rodziny) zwłaszcza przez wykładowców, ale 

też jako pozycja z zakresu literatury dla studentów przygotowujących się do zajęć czy 

egzaminów z tego typu przedmiotów. Zwłaszcza pierwsza część książki, 

popularyzująca nieznane (lub słabo znane) w Polsce, dopracowane, współczesne 

amerykańskie nurty ekologii rodziny, bardzo dobrze nadaje się do tego zadania. 

Zaproponowana (w drugiej części pracy) nowa koncepcja ekologii rodziny i człowieka 

także może wzbogacić treści przedmiotowe tego przedmiotu lub przedmiotów 

podobnych, i to nie tylko dotyczących stricte problematyki rodziny, ale również 

ekologii człowieka lub szeroko pojmowanej ekologii humanistycznej (w tym 

szczególnie filozofii środowiskowej). Starałem się bowiem ukazać w rozprawie nowe, 

spojrzenie na środowisko człowieka, jego dynamikę, uwarunkowania, mechanizmy i 

oddziaływania.     

2) Naukowo-badawczym – przedstawiona w studium nowa koncepcja ekologii rodziny 

może być postrzegana również jako nowa płaszczyzna (dyscyplina, subdyscyplina) 

nauki. Na jej gruncie będzie można badać problematykę rodziny, jak i szerzej całego 

środowiska człowieka w podejściu systemowym. Nawiązując przy tym nie tylko do 

metodologii charakterystycznej dla nauk społecznych czy humanistycznych ale i 

przyrodniczych, a więc w sposób holistyczny (całościowy). Podejście systemowe 

(bazujące na ogólnej teorii systemów) może bowiem być wykorzystane na gruncie 

różnych nauk. Zaprezentowany (i zobrazowany graficznie) w książce model 

reprodukcji biokulturowej czy model ekosystemu osoby ludzkiej może być 

wykorzystany do takich badań.    

3) Praktycznym – podejście systemowe może być również użyte w rozwiązywaniu 

różnorodnych problemów. Ujęcie systemowe bowiem to perspektywa całościowego 

postrzegania określonego problemu (systemu), polegająca na analizie roli i funkcji 

poszczególnych (oddziaływujących) elementów w określonej całości. Perspektywa ta 

uwzględnia powiązania przyczynowo-skutkowe, które mają często charakter niejawny 

i nieliniowy, przewidując skutki podjętych działań w dużej skali.  Zaprezentowany w 

książce model reprodukcji biokulturowej ukazujący funkcje i role rodziny czy 

wyprowadzony z niego model ekosystemu osoby ludzkiej, może być wykorzystany 

(przez innych autorów) również w celach praktycznych, w rozwiązywaniu problemów 
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rodzinnych czy tych związanych z ochroną człowieka w jego holistycznym 

środowisku.   

4) Kształtowania bezpieczeństwa – ten powyżej zarysowany aspekt naukowo-badawczy 

oraz praktyczny mojej publikacji może zostać wykorzystany w skutecznym 

przeciwdziałaniu wielorakim zagrożeniom dla ludzkiej rodziny, jak i szerzej dla 

człowieka i jego całościowo (holistycznie) ujmowanego środowiska.  Opracowany 

model ekosystemu osoby ludzkiej nadaje się do takich zastosowań. Ukazuje on 

bowiem, że skuteczna ochrona człowieka jest możliwa wówczas, gdy w sposób 

systemowy dbamy o jego bezpieczeństwo. Koncentrowanie się na zapewnieniu 

bezpieczeństwa środowiska naturalnego nie wystarczy jeśli oprócz ochrony jego 

elementów przyrodniczych równocześnie nie będziemy chronić elementów 

(podsystemów) sztucznego (społecznego i kulturowego) wymiaru środowiska 

człowieka. Dopiero te dwie wzięte razem warstwy (środowiska) – przyrodnicza 

(warstwa pierwotna, elementy przyrodnicze) i sztuczna (warstwa wtórna, elementy 

środowiska społeczno-kulturowego nadbudowanego na przyrodzie przez człowieka) 

tworzą naturalne środowisko osoby ludzkiej (ludzkie środowisko). Środowisko 

człowieka zgodnie z teorią systemów tworzy całościowy system, a jego poszczególne 

elementy (podsystemy) wzajemnie na siebie oddziałują (sprzężenia zwrotne). Zmiana 

w którymś z elementów systemowych środowiska doprowadzi do odpowiednich 

zmian w całości układu. Zmiany bowiem nie sumują się lecz pomnażają (za pomocą 

wzmacniających się sprzężeń zwrotnych). Będą one miały w efekcie odpowiedni 

(pozytywny lub negatywny) skutek dla człowieka, jego rodziny, ludzkiego 

społeczeństwa i kultury. Wszelkie projekty mające na celu wdrażanie bezpieczeństwa 

ekologicznego (czy szerzej bezpieczeństwa człowieka), aby były skuteczne powinny 

właśnie w taki holistyczny sposób chronić ludzką osobę. Tego typu zagadnienia 

omówiłem i zobrazowałem w sposób modelowy na rysunkach (schematach) w 

książce, które następnie mogą być użyte przez specjalistów od bezpieczeństwa dla 

celów praktycznych.     

 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo - badawczych. 

 

Moje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół dwóch ogólnych obszarów 

problemowych.  
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Pierwszy z nich to etyka. A w dużej mierze etyka normatywna i etyka stosowana (choć 

opisowe aspekty etyki także można odnaleźć w moich publikacjach – zob. podpunkty: 

A,B,C), a szczególnie szeroko pojmowana bioetyka. Z uwzględnieniem zwłaszcza jej 

odmiany „czerwonej” (etyka medyczna, etyka biomedyczna – zob. podpunkt A) i „zielonej” 

(etyka środowiskowa, ekoetyka – zob. podpunkt B). Warto też nadmienić, iż nie wszyscy 

autorzy opowiadają się za takim szerokim rozumieniem bioetyki. W wąskim jej znaczeniu 

bioetyka to po prostu etyka medyczna (biomedyczna). Etyka środowiskowa (ekologiczna) 

byłaby zatem oddzielną dyscypliną etyki normatywnej. W przypadku moich zainteresowań 

naukowych te rozbieżności w rozumieniu bioetyki nie mają aż tak wielkiego znaczenia, 

ponieważ interesuję się zarówno etyką medyczną, jak i etyką środowiskową. 

Ogólnoteoretyczne badania w tym zakresie często odnosiłem do kontekstu ochrony ludzkiego 

bezpieczeństwa, który może stanowić ich zastosowania. W moich publikacjach etycznych 

można też odnaleźć odwołania do antropologii filozoficznej, chociażby w kontekście 

uzasadniania powinności moralnej (lub obowiązywania innych zagadnień moralnych).  

Natomiast drugi obszar problemowy to szeroko pojmowana ekologia humanistyczna 

odwołująca się do analiz z zakresu filozofii środowiskowej (i wspomnianej już etyki 

środowiskowej), ekologii człowieka oraz bezpieczeństwa ekologicznego – zob. podpunkt D. 

Zagadnienia z zakresu ekologii humanistycznej znalazły również swe zastosowanie w grancie 

naukowo-badawczym, poświęconym projektowi Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP, 

w którym uczestniczyłem.  

Tego typu zagadnieniom (po uzyskaniu stopnia doktora) poświęciłem około 

sześćdziesięciu publikacji, w tym dwie monografie i opracowanie monograficzne (słownik) 

pod moją redakcją naukową, podręcznik akademicki oraz opracowania tematyczne (w tym 

prognozę) w ramach wspomnianego grantu. Wyniki moich badań były prezentowane także na 

konferencjach i sympozjach naukowych. Poniżej ustosunkuję się tylko do najważniejszych z 

moich publikacji.  

 

A) Etyka medyczna (bioetyka)   

Za najważniejsze z moich publikacji z zakresu bioetyki uważam redakcję naukową i 

współautorstwo monografii: Słownik bioetyki, biopolityki i ekofilozofii (wyd. Polskie 

Towarzystwo Filozoficzne, Warszawa 2008; wydanie drugie w 2009 roku, z dodanym 

podtytułem: w kręgu zagadnień i moralnych problemów bezpieczeństwa) oraz autorstwo 

monografii: Bezpieczeństwo i prawa człowieka w dziedzinie etycznych problemów ludzkiej 

prokreacji. Studium bioetyczno-prawne (Dom Wydawniczy DUET, Toruń 2011). Poniżej 
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omówię te publikacje. Ponadto opublikowałem szereg artykułów na tematy bioetyczne w 

czasopismach specjalistycznych oraz w formie rozdziałów w monografiach (opracowaniach 

zbiorowych).  

 

Moje zainteresowania problematyką bioetyczną zaowocowały pomysłem na 

opracowanie i redakcję naukową monograficznego Słownika bioetyki, biopolityki i 

ekofilozofii. Pracę tę uznaję za jedną z moich ważniejszych publikacji z obszaru bioetyki (oraz 

szeroko pojmowanej ekologii humanistycznej). Mimo popularności bioetyki wówczas na 

rynku wydawniczym brakowało syntetycznych, monograficznych i specjalistycznych 

opracowań z tego zakresu i nie było poza encyklopedią bioetyczną (która prezentowała tylko 

ujęcie tomistyczne) takiego słownika. Sytuacja ta zresztą nie zmieniła się zbytnio obecnie, 

gdzie dominują podręczniki z bioetyki (często pisane w oparciu o określoną orientację 

etyczną) lub monografie bioetyczne koncentrujące się na jakimś konkretnym zagadnieniu (lub 

zagadnieniach). Przystępując do opracowania słownika wyszedłem z założenia, że w wielu 

miejscach bioetyka jest ściśle powiązana z polityką i prawem (z tzw. biopolityką i 

bioprawem), które starają się chronić człowieka przed zagrożeniami w tej dziedzinie (a więc 

mają wpływ na kształtowanie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa człowieka). Na polskim 

gruncie wydawniczym brakowało tego typu nowatorskiej monografii, w których 

problematykę bioetyczną można byłoby skonfrontować z jej politycznym i prawnym 

podłożem. Uznałem to za główny cel i zadanie słownika, który będzie można wykorzystać w 

dydaktyce i badaniach naukowych, dając czytelnikowi wiedzę zarówno z zakresu 

problematyki filozoficzno-etycznej, jak i polityczno-prawnej. Udało mi się pod auspicjami 

Polskiego Towarzystwa Filozoficznego zebrać zespół specjalistów z wielu ośrodków 

akademickich i badawczych (łącznie 42 autorów z całej Polski), reprezentujących różne 

tradycje filozoficzne i dyscypliny naukowe. Na wskutek prac zespołu (którym kierowałem) 

zostały opracowane hasła z zakresu etyki ogólnej a przede wszystkim etyki medycznej i etyki 

środowiskowej a także pokrewnych jej dyscyplin (ekofilozofii i biopolityki). Projekt tego 

dość obszernego słownika (zawierającego 926 haseł rzeczowych i osobowych), dobór haseł i 

biogramów, wstęp do słownika, bibliografia i sfinansowanie jego wydania oraz inne elementy 

składające się na jego opracowanie były moim dziełem. Mój procentowy udział w 

opracowanym tekście słownika (składającym się na 52 hasła i 27 biogramów oraz inne, 

wymienione powyżej części słownika) również był największy w porównaniu do pozostałych 

jego autorów.  
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Zaletą tego słownika jest to, iż oprócz znanych zagadnień (haseł) takich jak: aborcja 

czy eutanazja wspomniane opracowanie wprowadziło do języka naukowego w naszym kraju 

inne nie występujące wcześniej terminy (za to znane w literaturze zagranicznej lub nieznane 

w ogóle). Wiele definicji specjalistycznych terminów z szeroko rozumianej bioetyki zostało 

opublikowanych w Polsce po raz pierwszy (lub wyłącznie) w ramach tego opracowania. Być 

może dlatego hasła z tego słownika są dość często przywoływane w różnych opracowaniach z 

zakresu bioetyki (i dyscyplin pokrewnych). 

 

Opublikowanie słownika dało mi podstawy do dalszego rozwoju moich zainteresowań 

naukowych bioetyką, które (podobnie jak wcześniej) konfrontuję z aspektem prawnym 

mającym na celu kształtowanie bezpieczeństwa. Jestem zwolennikiem uprawiania bioetyki 

odwołującej się do dziedzictwa filozofii i etyki, ale uważam też, że bioetyka to nie tylko 

dziedzina teoretycznej, filozoficzno-moralnej refleksji. Musi mieć ona przełożenie także na 

aspekt prawny. W przeciwnym wypadku nie będzie skutecznie chronić człowieka przed 

zagrożeniami ze strony dynamicznie rozwijającej się medycyny (biomedycyny). Jej rozwój 

niesie ze sobą nadzieje ale również i obawy przed instrumentalnym traktowaniem człowieka – 

osoby. Ten aspekt prawny etyki medycznej można więc potraktować jako zastosowania 

filozoficzno-moralnych rozstrzygnięć bioetyki.  

Na podstawie lektury słownika, jak i prac z zakresu współczesnej bioetyki nie trudno 

zauważyć, iż coraz częściej podejmowanym jej działem, rodzącym wiele kontrowersji 

moralnych jest dziedzina ludzkiej prokreacji. Szczególne obawy budzą ingerencje w struktury 

genetyczne człowieka, zwłaszcza w ludzkie komórki płciowe, gdyż modyfikacje takie będą 

dziedziczone przez następne pokolenia. A bezpieczeństwo człowieka i ludzkie dobro powinno 

się jawić jako nadrzędny cel działalności na polu biomedycyny. Współcześnie doszło bowiem 

do fuzji pomiędzy medycyną a inżynierią genetyczną. Ów związek jest charakterystyczny dla 

współczesnej biomedycyny, którą można zdefiniować jako młodą, wielodyscyplinarną 

dziedzinę naukowo-praktyczną, łączącą metody i wiedzę z zakresu medycyny, biologii 

molekularnej i komórkowej, z medycznymi zastosowaniami i celami wobec człowieka. Temu 

właśnie zagadnieniu poświęciłem moją monografię: Bezpieczeństwo i prawa człowieka w 

dziedzinie etycznych problemów ludzkiej prokreacji. Studium bioetyczno-prawne. Została ona 

dofinansowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W książce w poszczególnych 

rozdziałach podjąłem się analizy problemów bioetycznych z zakresu ludzkiej prokreacji, 

również tych najbardziej kontrowersyjnych związanych z potencjalnymi zastosowaniami 
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inżynierii genetycznej na etapie zarodkowym i konsekwencji dla ludzkiego bezpieczeństwa i 

godności człowieka.   

Oceny etycznej takich problemów dokonałem na podstawie dwóch antagonistycznych 

względem siebie kierunków, które zaznaczają się we współczesnej polskiej bioetyce. 

Pierwszy z nich dotyczy tradycji tomistycznej podbudowanej etyką nawiązującą do 

personalizmu. Natomiast drugi nawiązuje do utylitaryzmu zwłaszcza w wydaniu Petera 

Singera, ewentualnie szeroko pojmowanej tzw. etyki niezależnej – krytycznie ustosunkowanej 

do wielu twierdzeń etyków konserwatywnych. Starałem się nie narzucając czytelnikom 

ukazać w sposób możliwie bezstronny oceny przedstawionych problemów bioetycznych, z 

perspektywy wymienionych ujęć. Generalnie w książce skłaniałem się do argumentacji 

odwołującej się do personalizmu, aczkolwiek uznałem, iż wiele wątpliwości i uwag 

zgłaszanych przez etyków niezależnych jest interesujących, i nie należy ich też zbyt 

pochopnie odrzucać.  

W monografii tej przyjąłem założenie, że ciężar gatunkowy wspomnianych 

problemów bioetycznych jest tak duży i fundamentalny dla ludzkości, iż należy go objąć nie 

tylko polem refleksji filozoficzno-etycznej, ale przede wszystkim ująć w międzynarodowe 

standardy prawne, które stanowiłyby niezbędne minimum dla rozwiązywania dylematów 

bioetycznych. Naturalnie mogłyby być one w prawie krajowym ujęte w normy gwarantujące 

wyższy poziom ochrony, w zgodzie z tradycją etyczno-prawną charakterystyczną dla 

określonego państwa i społeczeństwa. Taka logika charakteryzuje standardy obowiązujące w 

systemie praw człowieka Rady Europy. Etycy i filozofowie bowiem nie zawsze dochodzą do 

wspólnych wniosków, często różnią się w ocenie, zaś prawo te sporne kwestie musi w jakiś 

sposób uregulować. O ile na gruncie etyki często nie można znaleźć kompromisu, to na 

gruncie prawnym zazwyczaj jest on w mniejszym bądź większym stopniu osiągany. Nie 

znaczy to, że etyka jest niepotrzebna wręcz przeciwnie pozwala ona również prawnikom 

dostrzec sporne i palące kwestie, które należy uregulować, dostarczając racjonalnych 

argumentów i uzasadnień. Trzeba przyznać, iż obecnie wielu współczesnych humanistów w 

prawie międzynarodowym, a także krajowym pokłada nadzieje na „przyhamowanie” zbyt 

daleko postępującego rozwoju ingerencji biotechnicznych w dziedzictwo biologiczne 

człowieka, które może zagrozić ludzkiemu bezpieczeństwu. 

W książce zauważyłem, że coraz częściej współczesne problemy bioetyczne oceniane 

są nie tylko z pozycji właściwych dla etyki, ale i doktryny praw człowieka. W ten sposób 

prawnicy i humaniści starają się zabezpieczyć podstawowe i niezbywalne prawa człowieka 

przed ingerencją inżynierów genetycznych, które mogłyby ludzką godność w tej dziedzinie 
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podważyć. Tego typu interpretacja jest zresztą bliska etykom neotomistycznym związanym z 

personalizmem, a więc stanowiskiem na gruncie współczesnej etyki, które ludzką godność 

obrało za punkt odniesienia oceny etycznej biomedycznych działań, mających na celu 

ochronę dobra człowieka, stanowiącego fundament bezpieczeństwa.  

Nadrzędnym celem omawianej książki było zatem przedstawienie głównych 

problemów etycznych związanych ze sferą ludzkiej prokreacji w ocenie wspomnianych 

nurtów filozoficzno-etycznych uzasadniających współczesne normy bioetyczne chroniące 

ludzkie bezpieczeństwo, oraz z perspektywy koncepcji praw człowieka, która stara się także 

uzasadnić dostępność do określonych terapii, tudzież zabiegów o charakterze 

nieterapeutycznym. Równolegle do kwestii o charakterze etycznym, zasygnalizowałem także 

problemy z zakresu międzynarodowych standardów prawnych, głównie z zakresu 

europejskiego prawa człowieka oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych, również z 

uwzględnieniem stanu prawnego  obowiązującego w Polsce (w badanej w książce dziedzinie 

do 28 lutego 2011 roku). Zadanie to starałem się zrealizować za pomocą metody analizy 

dokumentów prawnych (normatywnych) oraz – często spornej - literatury filozoficzno-

etycznej oraz prawnej ze wspomnianego obszaru. Omówione w książce zagadnienia o 

charakterze prawnym stanowią więc drugi - o charakterze uzupełniającym – cel wspomnianej 

monografii. Książka ta została opublikowana na podstawie krytycznej analizy bogatego 

materiału źródłowego z zakresu prawa (zwłaszcza europejskich standardów bioetycznych).  

W mojej monografii zauważyłem, iż Polska praktycznie nie unormowała nawet 

podstawowych kwestii prawnych, z zakresu budzących dzisiaj najwięcej kontrowersji, 

ingerencji biomedyków w struktury genetyczne ludzkiego życia. Nasz kraj również nie 

ratyfikował, jak dotąd tzw. Europejskiej Konwencji Bioetycznej (choć ją podpisał), a także nie 

uregulował szeregu kwestii z zakresu praw człowieka i biomedycyny. Sytuacja ta jest 

niekorzystna, pozwala bowiem na wykonywanie zabiegów czy eksperymentów medycznych, 

które w innych krajach europejskich (objętych ochroną tej ratyfikowanej w nich konwencji) 

są prawnie zakazane. Polska może zatem stać się „rajem” dla organizacji i przedsiębiorstw 

prowadzących taką działalność.   

W książce uznałem za zasadne, iż w aspekcie prawnym za modelowy wzór mogą 

posłużyć przedstawione w książce główne rozstrzygnięcia z zakresu międzynarodowego 

prawa człowieka w dziedzinie bioetyki reprezentowane chociażby w systemie Rady Europy 

akceptowanym w Unii Europejskiej. Stanowią one minimalny standard ochrony, możliwy do 

zaakceptowania przez wszystkie państwa członkowskie, z zastrzeżeniem, iż poszczególne 

kraje ów standard mogą podnieść. Taka logika wydaje się być dostatecznie uzasadniona, 
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albowiem gwarantuje podstawową ochronę ludzkiemu bezpieczeństwu w dziedzinie 

biomedycyny oraz nie przekreśla prawnych inicjatyw, które miałyby na celu zapewnić jeszcze 

wyższy poziom bezpieczeństwa w systemie prawa krajowego.  

W monografii ostatecznie uznałem, iż nawet niedoskonałe prawo jest czymś lepszym 

niż brak regulacji prawnych w tej dziedzinie. Problem ten dotyczy zwłaszcza naszego kraju, 

który w zasadzie jako jedyny kraj członkowski Unii Europejskiej nie ratyfikował, jak dotąd 

Europejskiej Konwencji Bioetycznej oraz nie posiada własnej ustawy, która regulowałaby 

wprost zagadnienia związane z klonowaniem, diagnostyką preimplantacyjną, zapłodnieniem 

in vitro i wielu innymi ważnymi zagadnieniami opisanymi w książce. Swojego czasu 

optymizmem napawał fakt podjęcia przez posłów VI kadencji Sejmu inicjatywy prawnej, 

mającej na celu opracowanie i uchwalenie polskiej ustawy bioetycznej. Niestety do dzisiaj 

inicjatywa ta nie została zrealizowana. Omówione w studium zagadnienia etyczne mogą 

posłużyć za materiał wyjściowy do przemyśleń dla polskich polityków zmierzających do 

uregulowania bioetycznych problemów, w tym jakże delikatnym obszarze ludzkiego życia.  

 

Swoje zainteresowania bioetyką (w aspekcie filozoficzno-etycznym jak i prawnym 

oraz w kontekście kształtowania bezpieczeństwa) rozwijałem jeszcze w okresie przed 

opublikowaniem omówionej powyżej książki i słownika (co dało mi dobry materiał 

wyjściowy do ich opracowania), jak i kontynuowałem je dalej po opublikowaniu 

wspomnianych opracowań monograficznych. Moje badania w zakresie bioetyki były 

publikowane nie tylko we wspomnianych wyżej monografiach ale także w formie artykułów 

w czasopismach. Wymienię tutaj tylko ważniejsze tytuły artykułów. Większość z nich została 

opublikowana w czasopismach specjalistycznych z listy ministerialnej (ewentualnie w 

czasopismach, które obecnie figurują na tej liście). Należy tu wymienić zwłaszcza takie 

artykuły, jak: Sztuczne zapłodnienie z perspektywy bioetyki rodziny, „Studia Ecologiae et 

Bioethicae”. Recensio Internationalis, 4/2006, Wyd. UKSW, Warszawa 2007; Normy 

etyczno-prawne regulujące postępowanie w dziedzinie przeszczepiania organów w 

perspektywie bioetycznej, „Parerga. Międzynarodowe Studia Filozoficzne”, 2/2008, Katedra 

Filozofii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Warszawa 2008; Poglądy bioetyczne i 

ekofilozoficzne w społecznym nauczaniu Jana Pawła II, „Studia Ecologiae et Bioethicae”. 

Recensio Internationalis, 6/2008; Bioetyka w twórczości polskich etyków współczesnych, 

„Lumen Poloniae. Studia z filozofii polskiej”, 1/2008; Uwagi o rodzinie i małżeństwie w 

nauce społecznej Kościoła oraz ich implikacjach w chrześcijańskiej etyce seksualnej, 

„Słupskie Studia Filozoficzne”, 8/2009; Postulat czwartej generacji praw człowieka w 
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politycznym systemie międzynarodowej ochrony – próba filozoficznego uzasadnienia z 

perspektywy personalizmu etycznego, „Studia Ecologiae et Bioethicae”. Recensio 

Internationalis, 8/2010/1; Europejska Konwencja Bioetyczna w ochronie (bio)bezpieczeństwa 

człowieka w obszarze biomedycyny: wymiar jednostkowy i społeczny, „Studia Ecologiae et 

Bioethicae. Recensio Internationalis”, 12/2014/1; Moralno-prawne podstawy dopuszczalności 

zapłodnienia pozaustrojowego w ocenie etyki tomistycznej (w kręgu filozoficzno-

teologicznych podstaw etyki bezpieczeństwa), „Doctrina. Studia Społeczno-Polityczne”, 

11/2014. 

Tego typu problematykę bioetyczną publikowałem nie tylko w czasopismach ale 

również w formie rozdziałów (publikacji) w zbiorowych monografiach. Chciałbym tu 

wymienić następujące, ważniejsze teksty: Aborcja unicestwieniem ludzkiego życia. Bioetyczne 

implikacje z perspektywy etyki personalistycznej [współautorstwo z Andrzejem W. 

Świderskim], (w:) Konflikt pokoleń czy różnic cywilizacyjnych, cz.1, Wzory i wartości 

aktualne i unieważnione. Pod red. T. Zacharuk, Wyd. AP, Siedlce 2006; Żywność 

zmodyfikowana genetycznie a problem bezpieczeństwa ekologicznego i zdrowotnego. Aspekt 

bioetyczny zagadnienia, (w:) Bezpieczeństwo człowieka a proces transformacji systemowej. 

Pod red. J. Dębowskiego, E. Jarmocha, A.W. Świderskiego, Wyd. AP, Siedlce 2006; Bioetyka 

pomostem do przyszłości. Kilka refleksji natury ogólnej, (w:) Wojsko i kultura w dziejach 

Polski i Europy. Księga jubileuszowa profesora Piotra Matusaka w 65 rocznicę urodzin, Pod 

red. R. Dmowskiego, J. Gmitruka, G. Korneć, W. Włodarkiewicza MHPRL, LTNK, IH AP, 

Warszawa - Siedlce 2006; Personalistyczny i utylitarystyczny model uprawiania bioetyki i 

biopolityki, (w:) W poszukiwaniu Prawdy, Dobra i Piękna. Pod red. R.T. Ptaszka, J. 

Dębowskiego, Wyd. AP, Siedlce 2007; Bioetyka rodzinna jako nowa subdyscyplina bioetyki, 

(w:) Człowiek w kulturze. Pod red. K. Łojka, WSFiZ, Warszawa 2007; O kategorii 

„dehumanizacji” w aspekcie kryzysu współczesnej medycyny, (w:) Friedrich Durrenmatt: 

dehumanizacja człowieczeństwa. Pod red. W. Słomskiego, WSFiZ, Warszawa 2008; Bioetyka 

w systemie wartości (aksjologiczny kontekst ochrony środowiska ludzkiego życia i jego 

bezpieczeństwa), (w:) Rozwój osobowy a system wartości ucznia. Pod red. M. Dyrdy i A. W. 

Świderskiego, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i 

Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe, Siedlce 2010; Etyka medyczna z perspektywy 

moralności buddyjskiej, (w:) Ministrare. Prace poświęcone Śp. ks. prof. Zachariaszowi Łyko. 

Pod red. W. Słomskiego, WSFiZ, Warszawa 2010, T.1; Biblijna norma nie zabijaj jako 

naczelne założenie katolickiej bioetyki, (w:) Filozofia słowiańska a tożsamość europejska. 

Pod red. W. Słomskiego, WSFiZ, Warszawa 2010; Moralne dylematy ludzkiej prokreacji w 
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aspekcie rozwoju biomedycyny molekularnej i komórkowej, (w:) Księga życia i twórczości, t.3 

Biojurysprudencja. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Romanowi A. 

Tokarczykowi, red. Z. Władek at all, Wyd. Polihymnia, Lublin 2014. 

 

B) Etyka środowiskowa  

Problematyce z zakresu etyki środowiskowej poświęciłem monografię, podręcznik 

akademicki oraz szereg artykułów opublikowanych w czasopismach oraz w formie 

rozdziałów w pracach (monografiach) zbiorowych. Za najważniejsze publikacje z zakresu 

etyki środowiskowej uznaję autorstwo: monografii: Teocentryczny model etyki środowiskowej 

oraz jego implikacje w kulturze bezpieczeństwa ekologicznego i ekorozwoju (wyd. Polskie 

Towarzystwo Filozoficzne, Warszawa 2009) oraz anglojęzycznego, autorskiego artykułu: 

Environmental ethics from a Thomistic-personalistic perspective (implications for the 

sustainable development concept) opublikowanego w czasopiśmie z tzw. Listy Filadelfijskiej 

(„Problemy ekorozwoju – Problems of sustainable development”, 9/2014/1), a także 

zwięzłego podręcznika: WSTĘP DO ETYKI ŚRODOWISKOWEJ Główne nurty etyki 

środowiskowej: etyczne i antropologiczne implikacje kształtowania świadomości ekologicznej 

i edukacji środowiskowej dla bezpieczeństwa (podręcznik akademicki) (wyd. Polskie 

Towarzystwo Filozoficzne, Polskie Towarzystwo Nauk o Bezpieczeństwie, Warszawa-

Siedlce 2016).   

 

Wymieniona wyżej monografia (Teocentryczny model etyki środowiskowej oraz jego 

implikacje w kulturze bezpieczeństwa ekologicznego i ekorozwoju) stanowi zmodyfikowaną, 

poprawioną i rozszerzoną pracę doktorską (nt. Zagadnienie teocentrycznych podstaw etyki 

środowiskowej), do której napisałem dwa dodatkowe rozdziały (7. i 8.) poświęcone 

implikacjom przyjętego modelu etyki środowiskowej w kulturze ekologicznej i 

bezpieczeństwu ekologicznemu wspartemu na idei rozwoju zrównoważonego. Stanowią one 

zastosowania upowszechnianej w książce, własnej wersji etyki środowiskowej. Takiego 

odniesienia nie było w mojej rozprawie doktorskiej. W monografii starałem się skonstruować 

nowy model etyki środowiskowej – teocentryczny, odwołujący się do (antropologicznych) 

podstaw etyki rozwijanej w ujęciu tomistycznym, unikając przy tym skrajnego 

antropocentryzmu. Ów antropocentryzm zdaniem wielu filozofów charakteryzuje kulturę 

judeochrześcijańską, którą obwiniają też za kryzys ekologiczny. Z taką opinią zresztą w mojej 

książce polemizowałem zwracając uwagę, iż antropocentryzm biblijny ma charakter przede 

wszystkim teocentryczny, wtórnie zaś antropocentryczny ale o charakterze umiarkowanym a 
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nie skrajnym (twardym). Teocentryczne ujęcie etyki środowiskowej w polskim 

piśmiennictwie naukowym było rzadko podejmowane. Na ogół w pracach z obszaru ekoetyki 

analizowano problematykę antropocentryzmu i biocentryzmu (tudzież ujęcia biocentryczno-

ekocentrycznego) oraz kontrowersji, które wynikały z tych stanowisk.    

W książce tej przyjąłem, iż teocentryzm może być dobrym modelem uprawiania etyki 

środowiskowej, ponieważ jest w stanie uniknąć pewnych radykalnych rozwiązań, które stały 

się udziałem opozycyjnych względem siebie – antropocentrycznych i biocentrycznych 

stanowisk w ochronie środowiska. Etyka środowiskowa w paradygmacie teocentrycznym, 

może bowiem okazać się efektywną drogą zmierzającą do poprawy naszego środowiska 

społeczno-przyrodniczego, a kto wie, może nawet przysłowiową „trzecią drogą” pomiędzy 

skrajnie pojmowanym antropocentryzmem i biocentryzmem. Antropocentryzm bowiem 

krytykuje się za to, iż lokuje człowieka w pozycji absolutnego władcy całego środowiska, a 

więc w pozycji antagonistycznej do otaczającej go przyrody, co może w efekcie doprowadzić 

do nadmiernego zniszczenia biosfery. Natomiast biocentryzm (podobnie jak i ekocentryzm), 

któremu wszak nie można odmówić troski o zachowanie przyrody i innych proekologicznych 

walorów, odmawia człowiekowi uprzywilejowanej pozycji w biosferze, przekładając 

„interes” całego środowiska kosztem dobra konkretnego człowieka. W ujęciu teocentrycznym 

te wyżej przedstawione antynomie etyki środowiskowej mogą zostać przezwyciężone. Jest to 

spowodowane okolicznością, iż tomistyczna antropologia podkreśla uprzywilejowaną pozycję 

człowieka – osoby na tle innych bytów przyrodniczych ale jednocześnie wymaga od 

człowieka troski o całą biosferę. Mamy tu do czynienia również z argumentem teologicznym, 

wedle którego, człowiek nie jest panem przyrody lecz jej zarządcą. To Bóg stanowiący 

summum bonum w teocentrycznej etyce, jest stwórcą całego świata w tym i człowieka, który 

przyrodę powinien traktować w kategorii cennego daru, dbając o jego stan. Naturalnie 

człowiek może, a nawet powinien korzystać z dóbr przyrody, bez tego jego egzystencja 

byłaby przecież niemożliwa, ale powinien to czynić w sposób umiarkowany. Dlatego też idea 

wyższości człowieka nad przyrodą, nie musi być tożsama z ideą bezwzględnej dominacji 

człowieka nad przyrodą.  

Słabszą stroną teocentrycznej etyki środowiskowej jest to, iż jest ona kierowana do 

osób akceptujących zasady filozofii tomistycznej i doktryny Kościoła katolickiego. Mogą się 

one jednak okazać nie do przyjęcia dla osób odwołujących się do innego światopoglądu czy 

filozoficznej tradycji. Biorąc jednak pod uwagę duże oddziaływanie doktryny katolickiej na 

społeczeństwo w naszym kraju, można za pośrednictwem Kościoła upowszechniać wśród 
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Polaków świadomość i postawy proekologiczne, które będą miały również pozytywny wpływ 

na kształtowanie kultury bezpieczeństwa ekologicznego.  

 

Tego typu problematykę z zakresu moralnych podstaw ochrony środowiska 

naturalnego kontynuowałem dalej. A jej efektem jest obszerny (1, 25 arkusza wydawniczego), 

wspomniany anglojęzyczny artykuł Environmental ethics from a Thomistic-personalistic 

perspective (implications for the sustainable development concept). W publikacji tej 

tomistyczne ujęcie uzupełniłem ustaleniami popularnego obecnie personalizmu etycznego. Na 

takiej filozoficznej podstawie można będzie następnie budować kulturę bezpieczeństwa 

ekologicznego. W artykule tym ukazałem całościowe ujęcie ekoetyki tomistycznej, 

uzupełnionej podstawowymi ustaleniami personalizmu i nawiązującej doń antropologii. 

Przedstawiony w artykule „ekotomizm” tudzież „ekopersonalizm” stanowi moją własną 

propozycję i interpretację na podstawie dotychczasowych moich badań (chociażby tych 

omówionych w wymienionej książce oraz w innych artykułach) ale także nowych 

niepodejmowanych dotąd dociekań. W artykule nie poprzestałem tylko na przedstawieniu 

własnej koncepcji ekoetyki tomistyczno-personalistycznej. Starłem się ową wersją etyki 

środowiskowej podbudować koncepcję zrównoważonego rozwoju w obszarze ochrony 

środowiska. Nigdy nie zapewnimy bowiem obywatelom bezpieczeństwa ekologicznego jeśli 

nie będziemy afirmować koncepcji zrównoważonego rozwoju. Stara się ona bowiem rozwój 

społeczny i gospodarczy kraju zharmonizować z ochroną środowiska naturalnego. Popularna 

w kręgach ekologów koncepcja zrównoważonego rozwoju nie może być jednak postrzegana 

skrajnie, akcentując tylko ochronę przyrody, przekreślając rozwój społeczno-gospodarczy 

mający na celu dobro człowieka. W artykule tym uznałem bowiem, iż człowiek jako osoba 

ludzka (byt psychofizyczny) jest podmiotem tak pojmowanego rozwoju, co postarałem się w 

pracy w odpowiedni sposób uzasadnić.   

 

 Moje zainteresowania z zakresu etyki środowiskowej wieńczy treściwy podręcznik 

akademicki: Wstęp do etyki środowiskowej… . W książce tej przedstawiłem autorską 

typologię nurtów występujących w etyce środowiskowej. W publikacji ukazałem także 

związki etyki środowiskowej (i jej filozoficzno-antropologicznych podstaw) z edukacją 

środowiskową i popularną w Polsce edukacją dla bezpieczeństwa. Etyka środowiskowa stara 

się bowiem wypracować i w odpowiedni sposób uzasadnić powinność ochrony środowiska. 

Następnie za sprawą edukacji sformułowane na jej gruncie imperatywy są upowszechniane 

wśród społeczeństwa, w świadomości ludzi i w stosunku do otaczającego ich środowiska 
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przyrodniczego. Związek etyki środowiskowej z edukacją jest bardzo ważny. Etyka 

środowiskowa ma bowiem także walor praktyczny, który może sprzyjać kształtowaniu 

bezpieczeństwa ekologicznego. Podsumowując ukazane w książce główne nurty etyki 

środowiskowej doszedłem do wniosku, że należy zbudować nowy nurt. Miałem tu na myśli 

pewne antropocentryczno-biocentryczne czy ekocentryczne stanowisko, które uniknęłoby 

skrajności charakterystycznych dla antropocentryzmu i biocentryzmu czy ekocentryzmu, 

zachowując jednocześnie ich zalety [„antropo-biocentryzm” lub „antropo-ekocentryzm” 

(„antropo-bio/ekocentryzm”)]. Dobro człowieka (osoby) stanowiłoby w nim kryterium 

moralnej oceny czynów proekologicznych, zaś realizacja wartości biocentrycznych czy 

ekocentrycznych byłaby niezbędnym warunkiem prowadzącym do osiągnięcia tego dobra. W 

takim podejściu wartością nadrzędną byłyby zatem wartości antropocentryczne lub 

osobocentryczne (ukierunkowane na dobro człowieka, osoby). Natomiast wartości 

biocentryczne lub biocentryczno-ekocentryczne (uwypuklające dobro biosfery czy nawet 

całej przyrody) należałoby potraktować jako środki prowadzące do zrealizowania tego celu 

(realizacji tej nadrzędnej wartości). 

 

Problematyka z zakresu etyki środowiskowej była podejmowana przeze mnie również 

w wielu innych publikacjach, zarówno w okresie przed opublikowaniem wspomnianej 

książki, artykułu i podręcznika akademickiego, jak i w czasie następującym po ich publikacji. 

Pozwolę sobie tu wymienić następujące, wybrane artykuły (szczególnie te umieszczone w 

periodykach z tzw. listy ministerialnej ewentualnie w czasopismach, które w chwili obecnej 

są na tej liście): Teocentryczny model etyki środowiskowej, „Studia Ecologiae et Bioethicae”. 

Recensio Internationalis, 4/2006; Rola etyki środowiskowej w edukacji ekologicznej oraz jej 

implikacje w katechezie, „Studia Ecologiae et Bioethicae”. Recensio Internationalis; The Idea 

of Theocentrism in The Catholic Environmental Ethics, „Studia Ecologiae et Bioethicae”. 

Recensio Internationalis, 5/2007; Etyczne podstawy polityki zrównoważonego rozwoju, 

„Studia Ecologiae et Bioethicae”. Recensio Internationalis, 6/2008; „Ekologizm” jako nowy 

nurt polityczny. Implikacje filozoficzno-etyczne, „Studia Ecologiae et Bioethicae”. Recensio 

Internationalis, 8/2010/2.  

Natomiast spośród prac wydanych w formie rozdziałów w monografiach (pracach 

zbiorowych) chciałbym wymienić następujące: Zasada poszanowania przyrody. 

Teocentryczny aspekt katolickiej etyki środowiskowej, (w:) Rozmaitości ekofilozofii. Pod red. 

A. Skowrońskiego, Wyd. WM, Olecko 2006; Znaczenie etyki środowiskowej w edukacji 

ekologicznej, (w:) Bezpieczeństwo człowieka a proces wsparcia społecznego. Pod red. J. 
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Dębowskiego, E. Jarmocha, A.W. Świderskiego, Wyd. AP, Siedlce 2007; Osoba ludzka jako 

wartość autoteliczna katolickiej etyki środowiskowej, (w:) Ewolucja koncepcji natury ludzkiej 

w świetle nauk filozoficznych, psychologii, teologii i politologii. Pod red. E. Jarmocha, J. 

Jaronia, I. A. Trzpil, Wyd. AP, Siedlce 2007.  

 

C) Pozostałe prace z zakresu etyki, etyki normatywnej i etyki stosowanej  

 Spośród pozostałych prac z obszaru etyki, a zwłaszcza ze szczegółowych obszarów 

etyki normatywnej i etyki stosowanej (aczkolwiek opisowe aspekty etyki także można w nich 

odnaleźć), za najważniejsze uznaję dwie publikacje dotyczące etyki zawodowej. Dotyczy to 

szczególnie monografii poświęconej etyce nauczycielskiej: Dobro i bezpieczeństwo ucznia 

(osoby) z perspektywy etyki nauczycielskiej Well-Being and Security of a Student (Person) 

from the Perspective of the Ethics of Teaching (Pracownia Wydawnicza Wydziału 

Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2016). 

Została ona opublikowana w języku polskim i angielskim. W książce tej nie próbowałem 

opracowywać nowego kodeksu etyki nauczycielskiej (ponieważ istnieje wiele takich 

projektów), lecz starałem się ukazać pewną całościową wizję i koncepcję tej odmiany etyki 

zawodowej, w modelu „osobocentrycznym”. Przy konstrukcji tego modelu obrałem za jego 

podstawę, realizację nadrzędnie pojmowanego dobra ucznia (dziecka, wychowanka, studenta 

itp.). Stanowi ono naczelną i zarazem ogólną zasadę (normę) w zaprezentowanej koncepcji 

etyki nauczycielskiej. Następnie z tej ogólnej zasady będzie można wyprowadzić 

szczegółowe i praktyczne normy moralne nastawione na realizację dobra ucznia, 

obowiązujące w pracy nauczyciela. Odniosłem się tutaj do antropologii filozoficznej i 

poszczególnych działów (dyscyplin) etyki normatywnej, a zwłaszcza aksjologii, deontologii i 

aretologii i ściśle z nimi powiązanego zagadnienia miar ludzkiego czynu - a szczególnie 

syneidesjologii. W monografii zwróciłem również uwagę na związki etyki nauczycielskiej z 

zagadnieniem bezpieczeństwa, zwłaszcza zaś bezpieczeństwem ucznia. Wsparty na 

nauczycielskiej etyce proces nauczania i wychowania przyczynia się bowiem do skutecznego 

przeciwdziałania zagrożeniom dla harmonijnego rozwoju ucznia i naruszania jego godności i 

nadrzędnie pojmowanego dobra. Etyka nauczycielska nakazująca traktować ucznia jak 

przystało na ludzką osobę, chroniąc i afirmując jego osobowy rozwój, pozytywnie kształtuje 

nie tylko jego dobro, ale również szeroko pojmowane bezpieczeństwo.  

 Inną publikacją z zakresu etyki zawodowej, na którą chciałbym także zwrócić uwagę 

jest obszerny tekst (rozdział) w zbiorowej monografii: Teoretyczne podstawy etyki zawodowej 

na podstawie polskiej, filozoficznej i socjologicznej literatury przedmiotu, (w:) Filozofia 
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słowiańska na przełomie wieków. Pod red. W. Słomskiego, Katedra Filozofii WSFiZ, 

Warszawa 2008. W publikacji tej scharakteryzowałem etykę zawodową. Praca ta okazała się 

potem pomocna w rozwijaniu moich zainteresowań z obszaru zawodowej etyki 

nauczycielskiej, zwieńczonej opublikowaniem w 2016 roku (wyżej wymienionej) monografii.  

 

 W swoim dorobku z zakresu etyki mam również inne (dwie) publikacje (rozdziały) 

zamieszczone w monografiach zbiorowych: Etyka a problem wolnej woli. Spór pomiędzy 

determinizmem a indeterminizmem etycznym z perspektywy Kazimierza Twardowskiego, (w:) 

Twórca Szkoły Lwowsko-Warszawskiej w 70. rocznicę śmierci Kazimierza Twardowskiego. 

Pod red. W. Słomskiego, Katedra Filozofii WSFiZ, Warszawa 2008; Marii Ossowskiej wzór 

osobowy demokraty i jego realizacja w polskich realiach społeczno-politycznych. Uwagi 

natury krytycznej, (w:) Krytycy demokracji. Pod red. C. Kality i A. Wielomskiego, Arte. Klub 

Zachowawczo-Monarchistyczny, Warszawa 2009.  

 

 Opublikowałem jeszcze szereg innych artykułów czy rozdziałów (publikacji) w 

opracowaniach zbiorowych z zakresu szeroko pojmowanej filozofii (z elementami etyki czy 

antropologii) oraz teoretycznych zagadnień z obszaru nauk społecznych i humanistycznych. 

Chciałbym tu wymienić następujące tytuły: Problem „wypalenia” w kontekście 

sekularystycznych przeobrażeń współczesnego społeczeństwa, „Doctrina”. Studia Społeczno-

Polityczne, 3-4, 2006-2007; Jana Legowicza koncepcja filozofii wychowania, „Lumen 

Poloniae. Studia z filozofii polskiej”, 2/2007; Religia i katolicyzm w poglądach społecznych 

Stanisława Brzozowskiego, (w:) Kultura i życie. W 130. rocznicę urodzin Stanisława 

Brzozowskiego. Pod red. W. Słomskiego, Katedra Filozofii WSFiZ, Warszawa 2008; Problem 

pochodzenia człowieka z perspektywy ewolucjonizmu teistycznego, Studia Philosophiae 

Christianae, XLIV/2008/1. 

 

D) Ekologia humanistyczna i filozofia środowiskowa 

Do tego szerokiego obszaru problemowego można byłoby naturalnie włączyć moje 

wymienione już publikacje z zakresu etyki środowiskowej oraz niektóre prace z zakresu 

szeroko ujmowanej bioetyki (jak chociażby omawiany słownik oraz inne wyszczególnione 

już wcześniej publikacje). Również moje główne osiągnięcie naukowe ma także swój 

kontekst z zakresu ekologii humanistycznej. W pracach z zakresu ekologii humanistycznej 

łączę filozofię środowiskową (ekologiczną) i szeroko pojmowaną humanistykę z aspektem 

bezpieczeństwa ekologicznego (lub szerzej bezpieczeństwa człowieka), ewentualnie z 
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polityką (bezpieczeństwa) mającą na celu ochronę człowieka przed zagrożeniami 

ekologicznymi (lub innymi zagrożeniami). Ów aspekt można potraktować jako zastosowania 

moich ogólnoteoretycznych rozważań.  

 

Z artykułów, które poruszają taką problematykę chciałbym wymienić: Rachunek 

sozologiczny instrumentem w polityce i ekonomii środowiskowej, „Studia Ecologiae et 

Bioethicae”. Recensio Internationalis, 3/2005 (Warszawa 2006) [wraz z Andrzejem W. 

Świderskim]; Problematyka bezpieczeństwa ekologicznego w płaszczyźnie kulturowej, 

„Doctrina. Studia Społeczno-Polityczne”, 5/2008; Wychowanie proekologiczne warunkiem 

zachowania zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa ekologicznego. Kilka refleksji natury 

etycznej, „Studia Ecologiae et Bioethicae”. Recensio Internationalis, 7/2009/2;  Środowisko 

naturalne człowieka jako aktywny czynnik zmiany społecznej. Perspektywa socjologiczno-

ekologiczna, „Doctrina. Studia Społeczno-Polityczne”, 6/2009; Bezpieczeństwo biologiczne w 

aspekcie zagrożeń ekologicznych oraz jako autonomiczny nurt bezpieczeństwa narodowego, 

„Doctrina. Studia Społeczno-Polityczne”, 7/2010; Terroryzm masowego rażenia zagrożeniem 

dla współczesnego bezpieczeństwa, „Doctrina. Studia Społeczno-Polityczne”, 8/2011; 

Ekoterroryzm zagrożeniem dla polityki zrównoważonego rozwoju. Aspekt ideologiczny i 

praktyczny, „Studia Ecologiae et Bioethicae”. Recensio Internationalis, 8/2010/2; 

Bezpieczeństwo ekologiczne i zrównoważony rozwój w aspekcie Strategii Bezpieczeństwa 

Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, „Studia Ecologiae et Bioethicae”. Recensio 

Internationalis, 10/2012/1; Teoretyczne podstawy bezpieczeństwa państwa, „Doctrina. Studia 

Społeczno-Polityczne”, 9/2012; Filozofia ujmowania zagrożeń ekonomicznych dla 

bezpieczeństwa narodowego RP i stabilności wewnętrznej państwa, „Doctrina. Studia 

Społeczno-Polityczne”, 10/2013; Determinanty ekonomiczne kształtujące bezpieczeństwo 

wewnętrzne i trwałość państwa. Systemowa filozofia postrzegania gospodarczych podstaw 

bezpieczeństwa RP, „Przegląd Naukowo-Metodyczny”. Edukacja dla bezpieczeństwa, t. VII, 

3/24/2014; Teologia bezpieczeństwa: teologiczno-filozoficzna nauka o bezpieczeństwie i 

obronności, „Przegląd Naukowo-Metodyczny”. Edukacja dla bezpieczeństwa, t. IX, 

1/30/2016; Nauka czy nauki o bezpieczeństwie i obronności? Aspekt metodologiczno-naukowy 

(Wprowadzenie do sekurityki, defensyki i ofensyki), „Przegląd Naukowo-Metodyczny”. 

Edukacja dla bezpieczeństwa, t. IX, 2/31/2016; Systemowe ujęcie filozofii 

bezpieczeństwa ekologicznego w kontekście bezpieczeństwa narodowego, „Studia Ecologiae 

et Bioethicae”. Recensio Internationalis, 14/2016/1.  
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 Natomiast z prac opublikowanych w dziełach zbiorowych warto wyszczególnić 

następujące pozycje: Obraz współczesnej architektury w Filozofii Żyjącej Henryka 

Skolimowskiego. Refleksje wokół filozofii i etyki ekologicznej, (w:) W stronę wartości. Pod 

red. K. Łojka, Europejskie Kolegium Edukacyjne, Warszawa 2006; Czy agresja jest 

moralnym złem? (Refleksje z pogranicza socjobiologii, etologii, psychologii i etyki 

ewolucyjnej), (w:) Agresja i przemoc we współczesnym społeczeństwie. Pod red. M.J. Dyrdy, 

A. Sędka, Stowarzyszenie TutajTeraz, Siedlce 2006; Czyńcie sobie ziemię poddaną: czy 

przesłanie biblijnej Księgi Rodzaju jest odpowiedzialne za współczesne zagrożenia dla 

globalnego bezpieczeństwa ekologicznego?, (w:) Biblia w kulturze europejskiej. Pod red. W. 

Słomskiego, WSFiZ, Warszawa 2007; Edukacja regionalna jako element kształtowania 

kultury bezpieczeństwa ekologicznego. Aspekt aksjologiczny zagadnienia, (w:) 

Bezpieczeństwo człowieka a wielokulturowość. Pod red. J. Dębowskiego, E. Jarmocha i A. W. 

Świderskiego, Wyd. AP, Siedlce 2008; Bezpieczeństwo ekologiczne jako element 

bezpieczeństwa narodowego (państwa), (w:) Młodzież akademicka w kreowaniu nauki. Pod 

red. R. Droby, A. Bobryka, M. Jakubiak, Wyd. AP, Siedlce 2008; Wokół wybranych, 

społeczno-przyrodniczych zagrożeń dla ludzkiego bezpieczeństwa z perspektywy ekologii 

człowieka, (w:) Człowiek i kosmos. Pod red. E. Jarmocha i A.W. Świderskiego, Drohiczyńskie 

Towarzystwo Naukowe, Drohiczyn 2009; Kultura a kryzys. Implikacje dla bezpieczeństwa 

ekologicznego, (w:) Pokonać kryzys żyć bezpieczniej. Pod red. M. Cieślarczyka, A. Filipek, A. 

W. Świderskiego, J. Ważniewskiej, Wyd. UPH, Siedlce 2010; Polityka ochrony środowiska i 

zrównoważonego rozwoju w programie Platformy Obywatelskiej, (w:) Contemplata Aliis 

Tradere. Pod red. nauk. E. Jarmocha, Wyd. AP, Siedlce 2010; Bezpieczeństwo zdrowotne w 

aspekcie metod planowania rodziny i zapobiegania ciąży, (w:) Wybrane problemy 

bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli w Polsce. Pod red. M. Cieślarczyka, A. Filipek, A. W. 

Świderskiego, J. Ważniewskiej, Wyd. UPH, Siedlce 2011; Refleksje wokół filozofii i idei 

zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa ekologicznego, (w:) Od nauk wojskowych do nauk 

o bezpieczeństwie. Pod red. M. Minkiny, J. Zielińskiego, Wyd. UPH, Siedlce 2016; Filozofia 

postrzegania problemu ochrony środowiska naturalnego (bezpieczeństwa ekologicznego) w 

kontekście Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2014 r., (w:) 

Współczesne bezpieczeństwo ekologiczne. Pod red. M. Kubiaka, M. Lipińskiej-Rzeszutek, 

Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa 2017. 

 

Problematykę ekologii humanistycznej (w kontekście bezpieczeństwa ekologicznego) 

kontynuowałem również w kontekście grantu naukowego, finansowanego ze środków 
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Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, pt. „System Bezpieczeństwa Narodowego RP” (z 

dnia 18.12.2012 r.). Był on opracowywany w ramach konsorcjum naukowo-przemysłowego 

współtworzonego przez: Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej 

w Warszawie, ogólnopolską firmę Asseco Poland S.A. (z siedzibą w Rzeszowie), Wyższą 

Szkołę Policji w Szczytnie, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach oraz 

Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie. Ów grant miał na celu skonstruowanie 

projektu z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa (Polski). W tym ogólnopolskim 

grancie (posługując się metodą analityczno-syntetyczną), ogólnofilozoficzne i teoretyczne 

analizy z zakresu ekologii humanistycznej i środowiskowej oraz teorii (filozofii) systemów, 

starałem się zastosować dla celów praktycznych, ukazując bezpieczeństwo ekologiczne 

(przyrodnicze) jako funkcjonalny podsystem w całościowym systemie bezpieczeństwa 

narodowego RP. Natomiast człowieka jako osobę ludzką przedstawiłem w nim jako podmiot 

bezpieczeństwa narodowego (nawiązując do podstawowych ustaleń z zakresu metafizyki 

człowieka).  

W ramach tego projektu jako jeden z jego wykonawców, opracowałem następujące 

elementy zadania nr 3, obejmujące trzy szczegółowe podzadania: 

 Charakterystyka środowiska bezpieczeństwa narodowego RP w wymiarze krajowym 

(3.3.1.) - w zakresie tego podzadania dokonałem analizy społecznego wymiaru 

bezpieczeństwa RP (w tym identyfikacji zasadniczych czynników pro i 

antyrozwojowych - politycznych, ekonomicznych, kulturowych, przyrodniczych i 

informacyjnych), natomiast efektem końcowym moich badań był opis 

najważniejszych  czynników prorozwojowych, a także zakłócających rozwój 

społeczeństwa w aspekcie bezpieczeństwa narodowego; 

 Środowisko przyrodnicze (3.3.1.5.) – ta część podzadania obejmowała: określenie 

ogólnego pojęcia środowiska przyrodniczego; analizę ogólną czynników 

przyrodniczych wpływających na bezpieczeństwo ludzi i jego poczucie oraz istotę i 

uwarunkowania bezpieczeństwa przyrodniczego; zaś jej ostatecznym efektem było 

ustalenie zasadniczych ram społecznego poczucia bezpieczeństwa przyrodniczego;  

 Prognoza kształtowania się środowiska przyrodniczego (3.3.3.5.) – zakres 

przedmiotowy tego podzadania obejmował projekcję tendencji zmian w środowisku 

przyrodniczym w kontekście jego wpływu na bezpieczeństwo ludzi i jego poczucie; 

efektem końcowym tej projekcji było opracowanie prognozy zmian w środowisku 

przyrodniczym Polski z uwzględnieniem ich wpływu na bezpieczeństwo narodowe; 

ukazana prognoza kształtowania się środowiska przyrodniczego Polski na najbliższe 
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lata (w mojej ocenie) nie będzie optymalna i w pełni optymistyczna, ale również nie 

będzie negatywna i pesymistyczna.   

Prace nad grantem ukończyłem we wrześniu 2013 roku, zaś cały grant został 

ukończony z końcem 2014 roku, a jego efektem był elektroniczny dostęp do repozytorium 

projektu. Całość grantu została też wydana w wersji papierowej.  
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* * * 
 Podsumowując, mój dorobek naukowy (po uzyskaniu stopnia doktora) tworzy w 

sumie pięć autorskich książek (na które składają się cztery monografie, wraz z rozprawą 

habilitacyjną, i zwięzły podręcznik akademicki). Do tej liczby należałoby też dodać 

opracowanie i wydanie jeszcze jednej publikacji książkowej, którą jest zbiorowa monografia 

w postaci słownika bioetycznego - jako jego redaktor naukowy i główny współautor (który 

opracował pod względem objętości większość treści w nim zamieszczonych i całą koncepcję 

takiej monografii, a także pokierował pracami zespołu naukowego -  współautorów słownika). 

Chciałbym nadmienić, iż cztery z powyżej wymienionych książek zostały wydane pod 

auspicjami prestiżowego, zasłużonego dla rozwoju polskiej filozofii - Polskiego Towarzystwa 

Filozoficznego (trzy pod szyldem Zarządu Głównego PTF i jedna firmowana przez ich 

terenowy oddział). Również inne towarzystwo naukowe – Polskie Towarzystwo Nauk o 

Bezpieczeństwie (Zarząd Główny) firmowało wydanie moich dwóch książek. Jedna z moich 

książek została też wydana w formie dwujęzycznej (w j. polskim i angielskim). Ponadto do 

mojego dorobku naukowego oprócz wspomnianych książek należy zaliczyć autorstwo (w 

dwóch przypadkach współautorstwo) około sześćdziesięciu innych publikacji, z których 

ważniejsze (większość) uwzględniłem w autoreferacie i w wykazie publikacji (dwie z nich 

zostały opracowane w języku angielskim)3. Zostały one zamieszczone w czasopismach (w 

zdecydowanej większości punktowanych, w tym jeden anglojęzyczny tekst w czasopiśmie z 

tzw. Listy Filadelfijskiej) i w zrecenzowanych monografiach (pracach) zbiorowych. 

(Złożyłem do druku także kilka innych artykułów, które oczekują na wydanie w 2017 roku). 

Opublikowałem także sześć recenzji i jedno sprawozdanie z konferencji naukowej oraz 97 

haseł i wstęp we wspomnianym słowniku. Do tego dochodzi udział w grancie naukowym i 

licznych konferencjach naukowych, wymienionych (oprócz wspomnianych publikacji) w 

niniejszym autoreferacie i załączonym wykazie.  

 Chciałbym też nadmienić, iż niektóre z moich publikacji były przywoływane w 

pracach różnych, polskich autorów (publikowanych w Polsce a w dwóch przypadkach w 

czasopismach zagranicznych), z pośród których warto wymienić chociażby następujących 

profesorów: Romana A. Tokarczyka, Wojciecha Słomskiego, Włodzimierza Tyburskiego, 

Andrzeja Chodyńskiego czy Marka Leszczyńskiego. Na hasła wydanego pod moją redakcją 

                                                             
3  W autoreferacie i wykazie publikacji nie uwzględniłem niektórych moich drobnych czy mniej ważnych 
publikacji (np. wydawanych w księgach jubileuszowych lub takich, które nie wnosiły nowych istotnych treści w 
stosunku do dotychczas publikowanych przeze mnie prac). 
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wspomnianego słownika bioetycznego również powoływali się w swych publikacjach uczeni 

z różnych ośrodków naukowych. Ponadto, uzyskałem również informację, iż Redakcja 

czasopisma „Studia Ecologiae et Bioethicae” i Wydawnictwo UKSW w Warszawie wyraziło 

zgodę, na wykorzystanie fragmentu mojego artykułu (Postulat czwartej  generacji praw 

człowieka w politycznym systemie międzynarodowej ochrony  – próba filozoficznego 

uzasadnienia z perspektywy personalizmu  etycznego, „Studia Ecologiae et Bioethicae”. 

Recensio Internationalis, 8/2010/1) przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON (Gdynia) w 

przygotowywanych do publikacji arkuszach do Matury Próbnej (m.in. także z wiedzy o 

społeczeństwie). Do tematu nr 2 („Scharakteryzuj generacje praw człowieka w kontekście ich 

ochrony”) gdyńskie Wydawnictwo wybrało fragment z wymienionego powyżej tekstu mojego 

autorstwa.   

 Pozwolę sobie również zauważyć, że mój dorobek zawodowy (oprócz kwestii stricte 

naukowych) obejmuje także działalność popularyzacyjną i dydaktyczną w obszarze szeroko 

pojętej filozofii i humanistyki (nie tylko w ramach szkolnictwa wyższego) ale i na poziomie 

szkół średnich. Mam tu na myśli działalność na rzecz Polskiego Towarzystwa Filozoficznego 

ze szczególnym uwzględnieniem Olimpiady Filozoficznej (wpisanej do kalendarza olimpiad 

Ministerstwa Edukacji Narodowej). Pełnię bowiem już od kilkunastu lat funkcję sekretarza 

Komitetu Okręgowego Olimpiady Filozoficznej w Siedlcach i (od kilku ostatnich lat) 

równocześnie jego przewodniczącego. Zorganizowałem i przeprowadziłem już kilkanaście 

Olimpiad Filozoficznych na etapie szkolnym i okręgowym (a niektórzy z naszych 

„okręgowych” olimpijczyków zdobywali tytuły finalisty a nawet laureatów tego prestiżowego 

konkursu – na etapie centralnym, ogólnopolskim; a poniektórzy wybrali potem kierunki 

filozoficzne – i pokrewne – po uzyskaniu matury). Moja działalność na tym polu miała 

charakter nie tylko organizacyjny ale i merytoryczny, ponieważ udzielałem konsultacji 

uczniom i ich nauczycielom (opiekunom olimpijczyków) oraz byłem uczestnikiem komisji 

egzaminacyjnych jako ich członek a także przewodniczącym (recenzowałem prace 

olimpijczyków na etapie okręgowym oraz oceniałem ich w części pisemnej – i ustnej tego 

etapu, w czasach, gdy taka forma egzaminu istniała).  

 Odnośnie działalności naukowej w  obszarze szeroko pojętej humanistyki pragnę też 

zasygnalizować, iż jestem pomysłodawcą, (i w praktyce) założycielem i sekretarzem 

generalnym Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie (założonego 

w 2013 roku). Pełnię również funkcję kierownika Pracowni Metodologii Badań Społecznych 

w Zakładzie Badań Społecznych i Kultury Bezpieczeństwa Instytutu Nauk Społecznych i 
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Bezpieczeństwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w 

Siedlcach.  

 Ponadto, chciałbym również zaznaczyć, iż jestem też członkiem zespołu (kolegium) 

redakcyjnego periodyku (występującego na liście ministerialnej) „Doctrina. Studia 

Społeczno-Polityczne” – pisma, które współtworzyłem. Czasopismo to występuje na liście 

ministerialnej wśród czasopism punktowanych (obecnie przysługuje mu 9 punktów). W 

periodyku na przestrzeni lat (obejmującego 11 wydanych numerów – roczników czasopisma) 

pełniłem różne funkcje, m.in.: sekretarza redakcji, zastępcy redaktora naczelnego, redaktora 

tematycznego (m.in. z etyki, a także socjologii i bezpieczeństwa). Byłem również członkiem i 

współpracownikiem Rady Naukowej, monograficznej serii wydawniczej EPISTEME 

(publikowanej pod auspicjami Wydziału Prawa Kanonicznego czy Wydziału Filozofii 

Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie). O innych, 

nie wymienionych (jak i wspomnianych) w autoreferacie szczegółowych zagadnieniach 

dotyczących mojego dorobku naukowego, można przeczytać w załączonym wykazie.                                                                                                   

                       
 

 


