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Życiorys  
 
  W roku 1996 ukończyłem złożeniem egzaminu ex universa theologiae studia 

teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. W latach 1990-1994 

studiowałem na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku 

filozofii. Studia ukończyłem z wynikiem bardzo dobrym. 7 lipca 1994 roku obroniłem pracę 

magisterską pt.: Filon Aleksandryjski – filozof grecki czy żydowski, którą napisałem pod 

kierunkiem Pani prof. Janiny Gajdy-Krynickiej. Od 1 października 1994 roku byłem 

słuchaczem studium doktoranckiego na Wydziale Nauk Społecznych UWr. W trakcie 

drugiego roku otworzyłem przewód doktorski Wpływ systemu filozoficzno-teologicznego 

Filona z Aleksandrii na myśl Orygenesa, który zamknąłem w dniu 28 października 1997 roku 

złożeniem egzaminu doktorskiego. Praca doktorska na wniosek recenzenta ks. prof.  Emila 

Stanuli została wyróżniona. Od października 1997 roku pracuję w Instytucie Filozofii 

Uniwersytetu Wrocławskiego na stanowisku adiunkta (od 16.02.98r.) w Zakładzie Historii 

Filozofii. W roku 1997 przyznano mi grant na realizację projektu Wpływ systemu filozoficzno-

teologicznego Filona z Aleksandrii na myśl Orygenesa, a w okresie od X-XII 1998 byłem w 

Rzymie na stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskiej.  

Moja kariera akademicka wiąże się przede wszystkim z działalnością na rzecz 

Uniwersytetu Wrocławskiego, ale i także, ze względu na moje drugie wykształcenie - 

teologiczne, z pracą na rzecz reform strukturalnych i organizacyjnych Biblijnego Seminarium 

Teologicznego we Wrocławiu. Pierwszy etap tych prac związany był z przekształceniem BST 

w Ewangelikalną Szkołę Teologiczną, a od 2006, na mocy decyzji Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego w Wyższą Ewangelikalna Szkołę Teologiczną. W EWST pełniłem 

m.in. funkcję kierownika ds. programów i jakości kształcenia, brałem udział w przygotowaniu 

grantów NCN i pozyskiwaniu środków zewnętrznych na rozwój programów kształcenia. Do 

innych z ważniejszych osiągnięć, do których w sposób bezpośredni się przyczyniłem, było 

powstanie obecnie indeksowanego czasopisma naukowego Theologica Wratislaviensia. 

Nawiązaliśmy wówczas także współpracę z Uniwersytetem w Tübengen, gdzie m.in. z dr 



Andreasem Hahnem współpracując z prof. Christiane Tietz, co roku, przez 6 lat, w ramach 

staży naukowych uczestniczyliśmy we wspólnych badaniach. W 2009 roku zostałem 

powołany na funkcję Associate Director Centrum Jonathana Edwardsa – Polska, będącego 

owocem współpracy z The Jonathan Edwards Center at Yale University, z jego szefami 

Adriaanem Neele, Kennethem P. Minkema i Harry Stouta. 

W dniu 26.09.2014 uzyskałem stopień doktora habilitowanego na podstawie 

monografii Koncepcja creatio ex nihilo w myśli Apologetów greckich II w. Od 2014 pełnię 

funkcję Kierownika Zakładu Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, a od 1.09.2016 r. jestem 

Prodziekanem ds. kształcenia Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Jestem jednym z założycieli Towarzystwa Studiów Interdyscyplinarnych przy Papieskim 

Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, a obecnie jego Wiceprezesem.  

 Od 2018, stycznia, jestem członkiem Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie 

Medycznym we Wrocławiu. W 2019 roku zostałem uhonorowany Medalem Komisji Edukacji 

Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. 

  

 

 


