
Piotr Guzdek – mgr nauk o rodzinie, mgr dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Absolwent Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie na kierunku dziennikarstwo  

i komunikacja społeczna oraz Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na 

kierunku nauki o rodzinie. Rozprawę doktorską przygotowuje w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Opol-

skiego.  

Laureat Stypendium im. Jana Pawła II za wybitne osiągnięcia w nauce przyznane na rok akade-

micki 2012/2013 przez Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Stypendium 

Prezydenta Miasta Lublina za prace naukową na rok akademicki 2015/2016. Otrzymał nagrodę w konkur-

sie akademickim Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka w Krakowie za pracę magisterską 

o tematyce pro-life obronioną w roku akademickim 2015/2016. Dotychczas opublikował m.in.: Od bólu po 

stracie do nadziei życia. Pogrzeb dziecka poronionego, Kraków 2013 (monografia zbiorowa); O możliwo-

ści powstania polskiej szkoły medioznawstwa personalistycznego. Przyczynek do dyskusji, Tarnów 2014 

(monografia autorska), Rozpoznaj swoje dziecko we mnie... Rzecz o poronieniu samoistnym dziecka i jego 

pogrzebie, Kraków 2017 (monografia autorska); Medioznawstwo personalistyczne. T.1: Wybrane zagad-

nienia z filozofii i teologii mediów, T.2: Wybrane zagadnienia z kultury mediów, Lublin 2018 (monografia 

zbiorowa), Personalizm w nauce i kulturze. Studia i rozprawy, Lublin 2020 (monografia zbiorowa), Protec-

tion of life – moral norms and their implementation, Lublin 2021 (monografia współautorska). 

Organizował lub współorganizował pięć konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych. Był 

pomysłodawcą i głównym organizatorem m.in. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. Umarłych po-

grzebać... Pogrzeb dziecka poronionego źródłem chrześcijańskiej nadziei (Uniwersytet Papieski Jana Pawła 

II, Kraków, 26.11.2012 r.) oraz I Colloquium Medioznawstwa Personalistycznego im. prof. Walerego Pi-

sarka nt. Nurty personalizmu w nauce i kulturze polskiej (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 

Lublin, 28.11.2018r.), jak również Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. Odeszły, aby żyć wiecznie... 

Pogrzeb dziecka poronionego z perspektywy ekumenicznej (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, 

28-29.09.2021r.). Wygłosił 19 referatów na konferencjach krajowych i międzynarodowych.  

Na zlecenie Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski i Polskiego Stowarzyszenia Obroń-

ców Życia Człowieka opracował Kompendium pastoralne o rodzinnym pogrzebie dziecka martwo urodzo-

nego i towarzyszeniu w żałobie osieroconej rodzinie (Kraków-Warszawa 2020), które otrzymało wyróżnie-

nie w kategorii „Kościół wobec współczesności” Kapituły Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolic-

kich FENIKS 2021. Zainicjował wydanie i brał czynny udział w pracach zespołu powołanego przy Kujaw-

sko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, który przygotował dokument nt. Niekorzystne 

zakończenie ciąży  ̶  rekomendacje postępowania z dziećmi i rodzicami w niepowodzeniu położniczym dla 

personelu medycznego oddziałów położniczo-ginekologicznych województwa kujawsko-pomorskiego (Byd-

goszcz 2017).  

Od 2017 r. pełni funkcję koordynatora ds. pogrzebów dzieci martwo urodzonych w Polskim Sto-

warzyszeniu Obrońców Życia Człowieka w Krakowie pomagając rodzicom w organizacji rodzinnych po-

grzebów dzieci zmarłych przed narodzeniem. W latach 2017-2019 był sekretarzem komitetu okręgowego 

Olimpiady Wiedzy o Rodzinie w województwie lubelskim. Od 2020 r. jest członkiem zarządu w roli sekre-

tarza Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego. Należy także jako członek zwyczajny do Polskiego 

Stowarzyszenia Pastoralistów. Jest sekretarzem redakcji czasopisma naukowego „Teologia i Moralność” 



wydawanego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 

2018-2020 prowadził w Radiu Maryja i Telewizji Trwam audycje „Zaczerpnij ze Źródła” oraz „Przegląd 

Tygodnika Rodzin Katolickich Źródło”. Obecnie jest komentatorem w Radiu Maryja, TV Trwam i „Na-

szym Dzienniku” szeroko pojętej problematyki bioetycznej i familiologicznej.  

W ramach wsparcia pastoralnego rodzin po śmierci dziecka organizował ogólnopolskie rekolekcje 

dla rodziców (m.in. Kraków 2018, Zawichost 2019), a także zapoczątkował doroczną Ogólnopolską Piel-

grzymkę Rodzin Dzieci Utraconych do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Na 

zaproszenie rektorów wybranych diecezjalnych seminariów duchownych w Polsce prowadził szkolenia dla 

alumnów traktujące o problematyce pogrzebów dzieci martwo urodzonych (m.in. WSD Lublin, WSD Sie-

dlce, WSD Kraków). Zainteresowania naukowe: medioznawstwo personalistyczne, teologia mediów i ko-

munikacji, personalizm prenatalny, rodzina w niepowodzeniu położniczym, teologia małżeństwa i rodziny, 

duszpasterstwo rodzin.  

 


