
mgr Konrad Komarnicki 
 
Ur. 1992 w Krynicy-Zdroju. W liceum finalista i laureat licznych olimpiad 
przedmiotowych, między innymi Olimpiady Filozoficznej i Olimpiady 
Teologicznej. Stypendysta Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji 
Narodowej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Małopolskiej Fundacji 
Stypendialnej „Sapere Auso”. Student Kolegium MISH UW. Studia w Instytucie 
Historycznym UW ukończył z wyróżnieniem w 2016 r. Pracę magisterską 
poświęconą ratio legis prawa krzyżowców pisał pod kierunkiem profesora 
Krzysztofa Skwierczyńskiego. Studia na Wydziale Prawa i Administracji UW 
ukończył w 2017 roku. Od 2019 roku kierownik projektu Narodowego Centrum 
Nauki w ramach konkursu Etiuda 7: „Spotkanie cywilizacji. Prawo Królestwa 
Jeorozlimskiego i państw krzyżowców, a kształtowanie się społeczeństwa i 
Kościoła u styku kultur”. 
Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historii wypraw 
krzyżowych i państw krzyżowców, średniowiecznych korzeni współczesnej 
kultury prawnej, relacji kultur Bliskiego Wschodu z kulturą zachodnią, a także 
reformy gregoriańskiej, średniowiecznej seksualności, teologii prawa oraz 
teologii zbawienia. 
 
Najważniejsze publikacje: 
 Ku Wschodzącemu Słońcu. Pielgrzymi i pielgrzymki doby krucjat w 

kontekście roli Jerozolimy i teologii wypraw krzyżowych, w: Magis Quam 
Homo. Świętość i heroizm w dziejach, red. M. Gniadek-Zieliński, 
Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2020, s. 71-113 

 The Law of Love. Relations between the Secular and Spiritual Authority in 
Early Kingdom of Jerusalem, Questiones Medii Aevi Novae, t. 24 (2019), s. 
375-406 

 Dekada z wieczności. Wiza władzy i jej funkcjonowanie we wczesnym 
Królestwie Jerozolimskim, Czasopismo Prawno-Historyczne. LXX 2018 (2), 
s. 151-172 

 Trzecie przymierze. Obyczajowość krzyżowców a stosunki pomiędzy 
państwem i Kościołem w świetle postanowień synodu w Nablusie (1120), 
Infort Editions, Zabrze – Tarnowskie Góry 2015 

 Etos mnicha wojownika w kontekście teologii wojny na podstawie Reguły 
Templariuszy i Pochwały Nowego Rycerstwa św. Bernarda z Clairvaux, 
"Rocznik Teologii Katolickiej", 12/2 (2013), s. 197-218 

 Świętowanie w chrześcijaństwie IV - V wieku, "Studia 
Redemptorystowskie", 11 (2013), s. 201-229 

 Wiara i prawo. Sobór w Konstancji, "Studia Redemptorystowskie", 12 
(2014), s. 293 - 310; 



 
Zainteresowania pozanaukowe: 
Oprócz pracy naukowej zajmuje się fotografią górską i krajobrazową. Jego pasją 
jest pisanie. Od 2018 roku pełni funkcję radcy w Kancelarii Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie odpowiada za sprawy kultury, nauki i 
dziedzictwa narodowego. Odnajduje radość w górskich wędrówkach i 
eksploracji nieznanego. Przede wszystkim zaś daje mu radość tworzenie i 
odkrywanie, odnajdywanie piękna i dobra we wszystkim, co jest. 


