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ANDRZEJ DERDZIUK, ur. 1962 r., członek Warszawskiej Prowincji Zakonu Braci 

Mniejszych Kapucynów. Wyświęcony na prezbitera w 1987 r. przez Jana 

Pawła II w Lublinie. Profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk teologicz-

nych. Pracownik Katedry Teologii Moralnej Społecznej w Instytucie Teologii 

Moralnej KUL. Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Specjalizuje się 

w historii teologii moralnej, spowiednictwie oraz teologii życia konsekrowa-

nego. Jest autorem dwudziestu czterech książek i ponad trzystu artykułów. 

Pod jego redakcją ukazało się dwadzieścia jeden pozycji książkowych. Jest 

promotorem 26 doktoratów i 204 magisteriów. Prowadził rekolekcje dla 

kapłanów i osób konsekrowanych oraz świeckich w kraju i zagranicą. Jest 

opiekunem Grupy Modlitwy Ojca Pio oraz Duszpasterstwa Absolwentów 

i przewodniczy czuwaniom fatimskim na Poczekajce w Lublinie. 

  



Książka Prawda, dobro, sumienie stanowi zbiór artykułów powstałych w róż-

nym czasie i publikowanych w różnych miejscach. Obejmuje trzy części: 

w pierwszej autor podejmuje kwestię prawdy i podaje podstawowe pojęcia 

z tego zakresu, a także m.in. zatrzymuje się nad moralnym wymiarem praw-

domówności. Część druga zawiera refleksje na temat dobra wspólnego, 

solidarności jako cnoty społecznej oraz kapitału społecznego. W części tej 

pojawiają się również rozważania dotyczące miejsca wartości w życiu po-

litycznym. Z kolei część trzecia została poświęcona formacji sumienia i jego 

roli w duchowym wzrastaniu osoby ludzkiej. Znalazł się tu m.in. tekst doty-

czący relacji między prawem a sumieniem. Jak zauważył jeden z recenzen-

tów, „przeprowadzona refleksja ma charakter praktyczny i bardzo życiowy, 

zachowując jednocześnie walor naukowy i w pełni profesjonalny”. 

Autor z głębokim zaangażowaniem i precyzją ukazuje właściwe rozumienie 

dynamizmu życia moralnego oraz tłumaczy jego funkcjonowanie, tak w wy-

miarze indywidualnym (osoba – podmiot działań moralnych) jak i wspólno-

towym (etyczne odniesienia społeczne). Przeprowadzona refleksja ma cha-

rakter praktyczny i bardzo życiowy, zachowując jednocześnie walor naukowy 

i w pełni profesjonalny. W swoich rozważaniach Autor opiera się na rozumnej 

obserwacji rzeczywistości, odnosi się do prawd objawionych, korzysta z nau-

czania Magisterium Kościoła i odwołuje się do licznych autorytetów z dzie-

dziny etyki teologicznej oraz innych dyscyplin naukowych, przez co praca 

zyskuje walor interdyscyplinarny, a jednocześnie zachowuje swój zasadniczy 

rys rozprawy o charakterze teologicznomoralnym. 

Z recenzji wydawniczej ks. dr. hab. Macieja Olczyka, prof. UAM 

Autor udowadnia, iż spojrzenie oczami teologa moralisty na aktualne proce-

sy zachodzące w świecie i ich ocena w kategoriach normatywnych i ducho-

wych daje szansę nadania ludzkiej egzystencji głębszego wymiaru, adekwat-

nego do godności chrześcijańskiego powołania. Ponadto, zachęca wszystkie 

osoby dobrej woli do kształtowania w sobie postawy odpowiedzialności za 

podejmowane wybory oraz realizowane zadania społeczne. Zaprezentowane 

w książce wyniki poszukiwań naukowych Autora stanowią wyraźny i pobu-

dzający do refleksji wkład do rozważań nad miejscem prawdy, dobra i po-

prawnie uformowanego sumienia w życiu moralnym współczesnego czło-

wieka. 

Z recenzji wydawniczej dr. hab. Adama Zadrogi 



Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubel-

skiego Jana Pawła II powstało w 1934 r., z inicjatywy 

ks. Antoniego Szymańskiego, ówczesnego rektora lubel-

skiej Wszechnicy, jako prawnie odrębna, ale komplemen-

tarna w stosunku do Uniwersytetu, instytucja naukowo-

wydawnicza. Już zatem ponad 80 lat służy nauce i prawdzie 

(„scientia • veritas”).  Jest jedną ze starszych tego typu instytucji w Polsce. 

Obecnie liczy ponad 700 członków: czynnych, korespondentów i współpra-

cowników ze wszystkich ośrodków naukowych w Polsce. Działalnością Towa-

rzystwa kieruje 13-osobowy Zarząd, którego prezesem jest ks. prof. dr hab. 

Augustyn Eckmann, a sekretarzem generalnym dr hab. Ewa Ziółek. 

Celem Towarzystwa jest, według Statutu, „działalność naukowa zgodna z pro-

filem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, realizowana poprzez a) pro-

wadzenie, organizowanie i popieranie badań naukowych, b) urządzanie po-

siedzeń naukowych, sympozjów, zjazdów, różnego rodzaju odczytów i wy-

kładów oraz wystaw, c) tworzenie specjalnych bibliotek, archiwów i muzeów, 

d) publikowanie wszelkiego typu prac naukowych, popularnonaukowych, 

podręczników oraz sprawozdań z działalności, e) udzielanie zasiłków nauko-

wych, ogłaszanie konkursów na prace naukowe i przyznawanie nagród, 

f) współdziałanie z innymi towarzystwami i instytucjami naukowymi”. 

Zgodnie ze Statutem jednym z głównych celów TN KUL jest publikowanie 

prac członków Towarzystwa, ale także prac innych autorów zgłaszanych 

przez członków czynnych. Uchwałą z 3 października 1934 r. Senat Akademic-

ki KUL przekazał Towarzystwu wydawnictwa Biblioteki Uniwersytetu Lubel-

skiego oraz cykl wydawnictw Rozprawy doktorskie, prace magisterskie 

i seminaryjne. Dzięki temu już od 1934 r. Towarzystwo mogło przystąpić do 

publikowania prac swych członków. Dotąd Towarzystwo wydało ponad 3000 

książek, z Encyklopedią katolicką na czele, uznanych i cenionych autorów 

z krajowych i zagranicznych ośrodków akademickich. Pod znakiem TN KUL 

ukazują się też publikacje ciągłe, czyli czasopisma (około 60 woluminów 

rocznie), niektóre już z przeszło sześćdziesięcioletnią metryką. 

TN KUL w Internecie: 

  

Książka w sklepie internetowym TN KUL: 

 




