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ŻYCIORYS 

Urodziłem się w roku 1978 w Jeba Dodoba, w Etiopii. Uczyłem się w szkole parafialnej St. 

Teresa of Child Jesus Primary and Secondary School. W roku 1996 ukończyłem z 

wyróżnieniem liceum w Modjo High School i wstąpiłem do Instytutu Misjonarzy Matki 

Bożej Pocieszenia (Missionari Della Consolata). 

 W roku 1997 podjąłem trzyletnie studia licencjackie z filozofii we Franciscan Institute of 

Philosophy and Theology w Addis Abebie (Etiopia). W roku 2001, otrzymawszy dyplom z 

filozofii, pojechałem na dwa lata do Nairobi (Kenia) w celu odbycia nowicjatu. W tym czasie 

uzyskałem w British Council dyplom (B2) ze znajomości języka angielskiego. 

Pod koniec roku 2002 udałem się do Bogoty (Kolumbia), gdzie podjąłem studia teologiczne 

w Międzynarodowym Seminarium Duchownym Instytutu Misjonarzy Consolata. 

Ukończyłem je w roku 2008 otrzymawszy dyplom lic/magistra teologii. Pracę magisterską 

napisałem z antropologii teologicznej nt.  “Resignificazion de algunos valores culturales del 

pueblo Kambata-Etiope desde el mensaje Evangelico” (Pontificia Universidad Javeriana de 

Bogota). W tym samym czasie ukończyłem zaocznie misjologię w Instytucie Misjologicznym 

w Madrycie (Instituto Superior de Formacion Misiologica con Sede en Bogotà) przedkładając 

pracę dyplomową nt. Evangelización como una obligazion de todos los bautizados. 

Od roku 2008 mieszkam w Warszawie w pierwszej polskiej placówce Misjonarzy Matki 

Bożej Pocieszenia (IMC) i zajmuję się animacją powołaniowo-misyjną, formacją 

młodzieżową oraz pełnię funkcję ekonoma w naszym domu zakonnym przy ul. Rolniczej 219 

w Kiełpinie (www.consolata.pl). Uczestniczę też w różnorodnych wydarzeniach kościelnych i 

http://www.consolata.pl/


społecznych w wielu regionach Polski, w szczególności jestem bardzo zaangażowany w 

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce, jak też w Kolumbii i Etiopii. 

 

Po ukończeniu wszystkich przedmiotów i spełnieniu przeze mnie wymagań ustalonych przez 

Uniwersytet oraz z zachowaniem przepisów prawnych dotyczących nadawania stopni i 

tytułów uniwersyteckich na Wydziale Teologii, nadano mi tytuł magisterski i licencjacki 

(2008r.) z teologii na Papieskim Uniwersytecie Ksaweriańskim w Bogocie. Będąc w Polsce, 

po rozpoczęciu pracy duszpasterskiej w tym kraju, z poleceniem ojca generalnego Instituto 

Misionis Consolata, postanowiłem podjąć studia doktoranckie. Mimo uzyskanych tytułów, 

przed pisaniem rozprawy doktorskiej zdecydowałem zgłębić moje poznanie polskiej nauki, 

historii i kultury oraz włączyć się w środowisko uniwersyteckie. Dlatego też w roku 

akademickim 2013/2014 zapisałem się na czteroletnie studia doktoranckie na Wydziale 

Teologicznym UKSW, w Instytucie Dialogu Kultury i Religii.    

Współpracuję z Wydziałem Teologii UKSW (kulturoznawstwem, misjologią i 

religioznawstwem) oraz z Instytutem Psychologii UKSW przybliżając studentom kulturę,  

mentalność, rodzinę i tradycję afrykańską (zwłaszcza etiopską), jak też specyfikę Kościoła w 

Afryce/w Etiopii. W Instytucie Psychologii współprowadzę (kolejny rok) 30-godzinne 

konwersatorium w języku angielskim nt. „Human development and values in mythos and 

logos cultures”. Prowadzę też kilka razy w roku zajęcia ze studentami na Wydziale 

Orientalistyki Uniwersytetu Warszawskiego z kultury i języka amharskiego (etiopskiego).  

Brałem udział w różnych międzynarodowych konferencjach naukowych w Kolumbii, we 

Włoszech oraz w Polsce w charakterze prelegenta. W roku akademickim 2013/2014 

uczestniczyłem w Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Oblicza 

starości we współczesnym świecie” na KUL-u, Lublinie, z wystąpieniem nt. „Etiopskie a 

polskie oblicze starości. Między mythosem a logosem” (współautorzy: W. Zagórska i Z. 

Kowalska). Brałem też udział w międzynarodowej konferencji naukowej „Oblicza 

nierówności społecznych” organizowanej przez Instytut Socjologii UKSW, gdzie wystąpiłem 

z referatem nt.. „The significant role of Instituto Missionis Consolata in challenging social 

inequalities: Global Perspective”. Także brałem udział w róznych sympozjach, między 

innymi “Współczesne formy prześladowania Chrześcijan” organizowane przez Papieskie 

Stowarzyszenie Pomoc Kościłowi w Potrzebie i Senacki Zespół Ochrony Chrześciajan w 

świecie, 21 paździenika 2016r na UKSW. Także uczęstniczyłem aktywnie w VII 

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu WOKÓŁ RODZINY pt. 



„Każdy dom jest kandelabrem (Amoris Laetitia 8). Rodzina w dobie przemian”. Warszawa, 1 

grudnia 2016 r. 

 

Opublikowałem tekst o charakterze świadectwa pt. „Wiara, którą się żyje” (w jęż. Poskim i 

hiszpańskim) w książce „Pasja wiary i Eucharystii. O dziełach i osobie ks. prof. Tadeusza 

Dajczera” (Warszawa, 2013), jak też przygotowałem tekst do druku pt: „Socio-cultural and 

religious values for peace building in multi-ethnic and multi-religious Ethiopia” w książe 

Jubleuszowej.  

Mam dobrą znajomość, w mowie i piśmie, języków: kambatigna, hadija, amharskiego, 

angielskiego, hiszpańskiego, włoskiego i polskiego. Także dobrze piszę i czytam w językach 

hebrajskim i greckim.  

Jestem zachwycony polską kulturą, literaturą i historią. Z mojej pasji do osoby ludzkiej, 

kultury i religii wynika temat mojej rozprawy doktorskiej: „Personalistyczna koncepcja 

teologii kultury według ks. Prof. Czesława Stanisława Bartnika”.   


