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Izabella Andrzejuk

Podstawy filozofii wychowania
Recenzja
Mikołaj Krasnodębski, Antropologia edukacji - wybrane aporie
w świetle filozofii klasycznej, Głogów 2018, ss. 152.

Książka Mikołaja Krasnodębskiego zumianym podstawom wychowania.
Antropologia edukacji – wybrane aporie Autor wprowadza w niej własną kolejw świetle filozofii klasycznej jest kolejną ność podejmowanych zagadnień, pojuż pozycją tego Autora poświęconą cząwszy od pewnych filozoficznych
problematyce pedagogicznej w kontek- podstaw, poprzez szkic antropologiczście filozoficznych podstaw nauki o wy- ny, kulturowy, historyczno-filozoficzchowaniu. Ma on bowiem w swoim do- ny aż do egzemplifikacji sposobu porobku zarówno publikacje książkowe, strzegania w ychowania człowieka
jak i liczne artykuły poświęcone wła- według bł. Edmunda Bojanowskiego.
śnie tematowi wychowania1.
W sumie na całą książkę składa się sieZgodnie więc z przedmiotem zain- dem rozdziałów, nie wliczając wstępu,
teresowań naukowych Krasnodębskie- zakończenia, bibliografii, indeksów
go recenzowaną książkę stanowi zbiór (osobowego oraz rzeczowego), a także
artykułów, poświęconych szeroko ro- spisu zamieszczonych w niej fotografii.
Dr Izabella Andrzejuk, wykładowca w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki oraz Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych.
1

Warto tu wspomnieć o takich książkach, jak: Człowiek i paideia. Realistyczne podstawy filozofii
wychowania, Warszawa 2008 i 2009; Zarys dziejów ateńskiej historii wychowania. Paideia od Sokratesa
do Zenona, Warszawa 2011; Integralna antropologia wychowania. Filozofia wychowująca tomizmu
konsekwentnego, Białystok 2013.
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I. Prezentacja treści książki
Wstęp książki jest swoistą zapowiedzią
tego, co Autor zamierza zaprezentować
w poszczególnych rozdziałach i już tu
zaznacza, że najlepszą podstawę do uprawiania pedagogiki i budowania kultury
sprzyjającej człowiekowi stanowi filozofia jako umiłowanie mądrości.
Kolejne rozdziały książki są uporządkowane, a kolejność tego porządku jawi
się następująco:
1. Rozdział pierwszy (By powrócić do
klasycznej kontemplacji rzeczywistości) jest
metaprzedmiotowy i w nim znajduje się
postulat, aby przełamać kryzys współczesnej kultury filozofią klasyczną. Tu
także Autor precyzuje, co przez ten
zwrot rozumie, korzystając przy tym
z ujęć Stefana Swieżawskiego. W ten
sposób filozofia klasyczna jest w książce określona jako namysł nad rzeczywistością (kontemplacja prawdy) i zarazem
odnosi nas do etymologicznego rozumienia filozofii jako umiłowania mądrości. Tak uprawiana filozofia była udziałem zarówno myślicieli starożytnych, jak
i średniowiecznych, i nowożytnych.
2. Rozdział drugi Filozofia człowieka
podstawą koncepcji edukacji zawiera krótką charakterystykę różnych filozoficznych koncepcji człowieka i ich zastosowanie na terenie pedagogiki. Stanowi on
przejście od problematyki metafizycznej
do antropologicznej. Autor wymienia tu
przede wszystkim dwa główne sposoby
postrzegania rzeczywistości, na których
budują się różne metafizyki (realizm oraz
idealizm), a w ramach tego podstawowego rozróżnienia, wskazuje na pięć filozoficznych ujęć człowieka (s. 27), z któ398

r ych pier wsze trzy ok reśla jako
redukcjonistyczne (chodzi o ujęcia
materialistyczne, platońsko-spirytualistyczne, wariabilistyczno-postmodernistyczne). Zdaniem Krasnodębskiego,
koncepcje redukcjonistyczne zawsze prowadzą do postawy „użycia” człowieka,
a także do różnorodnych form relatywizmu bądź intelektualnego, bądź moralnego. Dopiero pedagogika tomistyczna
i personalistyczna stanowi jego zdaniem,
podstawy wychowania człowieka, gdyż
przynosi właściwe skutki w postaci „pełnej aktualizacji ludzkiej potencjalności”
(s. 41).
3. Trzeci rozdział książki Katolicka
tożsamość kulturowa w świetle filozofii klasycznej jest poświęcony tematowi wytworu ludzkiej aktywności, jakim jest kultura. Tu znajdują się takie kwestie, jak:
tożsamość kultury, istota kultury katolickiej, wkład i znaczenie kultury katolickiej w przyswojoną przez nią kulturę
starożytną. Wszystkie te podjęte tematy wynikają z koncepcji cywilizacji
łacińskiej, przyjętej przez Autora za
Feliksem Konecznym, gdzie za fundamenty tej cywilizacji służyły grecka filozofia i nauka, rzymskie prawo i religia
chrześcijańska.
4. Rozdział czwarty Kultura klasyczna podstawą suwerenności duchowej uniwersytetu jest poświęcony zarówno diagnozie problemów, z jakimi współcześnie
borykają się uniwersytety, jak i średniowiecznej koncepcji uniwersytetu jako
universitas magistrorum et scholarium. Autor prezentuje krótką diagnozę kondycji
współczesnego uniwersytetu i za An-

Recenzja: Mikołaj Krasnodębski, Antropologia edukacji - wybrane aporie w świetle filozofii klasycznej

drzejem Maryniarczykiem wskazuje na ski proponuje tu, aby była nim dla filojego trzy bolączki: odrzucenie etosu zofii wychowania historia filozofii. Autor
uniwersytetu, rezygnacja z korzeni, re- nawiązuje tu również do Gilsonowskiej
zygnacja z poszukiwania prawdy jako metody uprawiania historii filozofii, któcelu. Krasnodębski zauważa, iż pozy- ra zaleca w ramach analizy tekstów filotywną odpowiedzią na kryzys uniwer- zoficznych 2 lektury tego samego tekstu.
sytetu byłby właśnie powrót do klasycz- Pierwszą – aby ustalić metafizykę czytanej kultury jako paidei. Należy przy tym nego autora (a zatem jego koncepcję rzezaznaczyć, że Autor rozumie termin pa- czywistości). Drugą lekturę – by w świeideia szeroko, jak go rozumiano w sta- tle ustalonej już metafizyki zobaczyć
rożytności. Dlatego też w książce poja- konkretne poglądy filozoficzne. Kluczem
wiają się tak różne jej określenia, zatem do dobrego uprawiania filozofii
począwszy od wychowania, przez kul- wychowania byłaby adekwatna (zgodna
turę, filozofię wychowania, humanizm, z rzeczywistością) metafizyka.
aż po sztukę.
7. Ostatni rozdział jest poświęcony
Krasnodębski wskazuje na trzy filary poglądom pedagogicznym Edmunda
relacji między nauczającym a naucza- Bojanowskiego, XIX-wiecznego filozonym: pokorę, mądrość, kontemplację.
fa i pedagoga (Filozofia edukacji Edmun5. Rozdział piąty jest poświęcony pro- da Bojanowskiego w perspektywie XIXblematyce sprawności sztuki (Sztuka ja- -wiecznej filozofii polskiej oraz filozofii
ko sprawność celowo zmierzająca do odkry- klasycznej). Autor w skrócie przedstawia
cia w człowieku jego człowieczeństwa). tu osiągnięcia omawianej postaci na poW nim Autor stara się związać proble- lu wychowawczo-organizacyjnym oraz
matykę sztuki jako praktycznej spraw- omawia jego poglądy pedagogiczne. Poności intelektu z zagadnieniem wycho- glądy te są umieszczone w szerszym konwania. Elementem łączącym czy nawet tekście panoramy XIX-wiecznej filozoźródłem obu jest, jego zdaniem, filozo- fii w Polsce. Bojanowski jest określony
fia grecka, gdyż pedagogika, będąc sztu- jako zwolennik tradycyjnej filozofii neoką wychowania, korzysta z koncepcji scholastycznej, której elementy stają się
relacji osobowych, wspartych na przeja- częścią składową jego teorii wychowawach istnienia. Ponieważ grecka paideia nia. Krasnodębski widzi w osobie Bojabyła rozumiana jako świadomy proces nowskiego prekursora sformułowanej
kształtowania człowieka, a sztuka z ko- później przez Woronieckiego katolickiej
lei była traktowania jako „aktualizowa- etyki wychowawczej (s. 123). Samą zaś
nie osobowej potencjalności człowieka”, jego pedagogikę określa mianem inteto oznacza, że między nimi faktycznie gralnej (gdyż obejmuje ona wszystkie
zachodzą związki.
władze człowieka) oraz personalistycz6. Rozdział szósty wprowadza czytel- nej (gdyż uwzględnia osobowy wymiar
nika w problematykę warsztatu filozofii człowieka). Wskazuje też na trzy, ważwychowania (Historia filozofii jako warsz- ne dla Bojanowskiego w wychowaniu
tat pracy filozofa wychowania). Krasnodęb- człowieka, elementy: naturę, historię i re399
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ligię. Pierwszy z nich daje podstawy
w postaci rozumienia, kim jest człowiek,
drugi ukazuje jego zakotwiczenie w tradycji i określonej cywilizacji, a wreszcie
trzeci pokazuje perspektywę nawiązywania relacji z osobowym Bogiem.
Zakończenie książki wydaje się nieco krótkie i zdawkowe w porównaniu

z bogactwem problematyki w niej podjętej. Fakt ten rekompensują krótkie
podsumowania każdego z poszczególnych rozdziałów. Jest to bardzo dobry
pomysł, gdyż pozwala czytelnikowi na
bieżąco śledzić treść książki i pamiętać,
jakiemu tematowi był poświęcony poprzedni rozdział.

II. Uwagi, komentarze i dopowiedzenia
Wśród zalet książki należy wymienić nia, przypisując tej pierwszej bardziej
wspomniane już cząstkowe podsumo- teoretyczny profil (s. 101), a pedagogice
wania każdego z rozdziałów. Na – bardziej praktyczny. W ten sposób jepochwałę zasługują również wprowa- go propozycja ukazuje nam filozofię wydzone do treści książki wykresy, ilustru- chowania jako naukę „która daje ogólny
jące podjętą problematykę. Stanowią one obraz rzeczywistości wychowawczej”
zarazem i ułatwienie zilustrowanej ni- i stara się znaleźć odpowiedzi na pytami problematyki i bodziec do ponow- nia o istotę i sensowność wychowania.
nego przemyślenia stanowiska Autora
W obliczu tak różnorodnych koncepksiążki.
cji wychowawczych, w których nie ma
Cenny jest także fakt, iż proponowa- jasnej koncepcji człowieka lub które
na przez Autora filozofia wychowania zasadzają się na jego błędnej (bądź rezasadza się na tomistycznej koncepcji dukcjonistycznej) wizji, propozycja
człowieka jako osoby, co sprawia, że powrotu do filozofii klasycznej jako
w tak zakreślonym obszarze wychowa- podstawy wychowania wydaje się szczenie jawi się jako relacja zachodząca mię- gólnie cenna.
dzy bytami osobowymi, a więc zależna
Recenzowana książka poza licznymi
od podmiotu i kresu. Także w nurcie to- zaletami ma też pewne drobne niedomistycznym mamy określony jasno cel ciągnięcia lub nieścisłości, które domawychowania. Słusznie więc Krasnodęb- gają się doprecyzowania. I tak w pierwski umieszcza filozofię wychowania szym rozdziale pojawia się niefortunne
wśród dyscyplin z zakresu filozofii prak- sformułowanie, które przewija się na
tycznej, przyjmując zarazem, iż zależy kartach książki jeszcze wiele razy, choona od metafizyki, filozofii człowieka dzi mianowicie o to, że zadaniem człooraz etyki. Jednocześnie tak zakrojona wieka jest osiąganie „dojrzałego człowiefilozofia wychowania nie utożsamia się czeństwa”, polegające na „stawaniu się
z pedagogiką. Autor obie nauki rozróż- człowiekiem” (…)2. Znaczenie tego zda2

M. Krasnodębski, Antropologia edukacji – wybrane aporie w świetle filozofii klasycznej, Głogów 2018,
s. 19.
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nia dalekie jest, niestety, od klasycznie cydowanie bardziej łączona z czynnorozumianej filozofii, w której albo jeste- ścią poznawczą. Określa ją bowiem Tośmy człowiekiem, albo nie, a sytuacji po- masz jako proste ujęcie prawdy5.
średnich nie ma. Zdanie to – aby było
W drugim rozdziale doprecyzowania
dobrze zrozumiane – domaga się dopre- domaga się również sam opis i sposób
cyzowania (co zresztą Autor książki, wyróżnienia pięciu sposobów ujmowaczyni nieco później)3. Wydaje się, że od nia człowieka. Po pierwsze – są one wyrazu należałoby dookreślić, co ma ozna- mienione bez numeracji, po czym poniczać owo „stawanie się człowiekiem”, al- żej w tekście pojawiają się odnośniki (Ad.
bo w ogóle zrezygnować z tego wielo- 1, Ad.2. …). Po drugie – Autor książki
znacznego zwrotu, tak obcego samemu omawia je w taki sposób, jakby stanowitomizmowi i także filozofii klasycznej ły one kolejno jakieś etapy historycznew ogóle.
go rozwoju myśli antropologicznej (s. 33
Ponadto warto byłoby odróżnić rozu- i 34). Tymczasem trudno byłoby się zgomienie kontemplacji w ujęciu św. Toma- dzić, że koncepcja np. postmodernistyczsza z Akwinu od jej rozumienia przez na (jako postać redukcjonizmu) została
XX-wiecznych tomistów. Na kartach przełamana przez Arystotelesa czy
swojej książki Krasnodębski wielokrot- Akwinatę. Trudno zgodzić się, iż Stanie powraca do problematyki kontem- giryta i Akwinata odrzucali owe tendenplacji jako podstawy budowania kultu- cje, skoro nie mieli jeszcze z nimi do
ry przyjaznej osobom ludzkim, a na czynienia. Być może chodzi tu o jakiś
stronie 20 pojawia się określenie kon- błąd niedopowiedzenia i Krasnodębski
templacji jako zachwytu nad rzeczywi- miał na myśli inne formy redukcjonizmu
stością, czy też poznania przeniknięte- w filozofii człowieka, występujące przed
go zachwytem. Autor przypisuje ów Arystotelesem i św. Tomaszem, ale nie
pogląd Akwinacie, podczas gdy tak fak- zostało to, niestety, precyzyjnie określotycznie jest to ujęcie kontemplacji, któ- ne i w konsekwencji powoduje dowolne
re zaproponował autor współczesny – skojarzenia.
Mieczysław Gogacz 4 . Sam Tomasz
Z kolei w rozdziale czwartym doprez Akwinu wprowadził (zresztą za innym cyzowania domaga się kwestia udziału
autorem, Ryszardem ze św. Wiktora) paidei w „osiąganiu człowieczeństwa”
różne etapy kontemplacji i była ona zde- (s. 62). Ostatecznie nie do końca jest ja3

4

5

W recenzowanej książce, w przypisie 164, na s. 82 Autor wyjaśnia, jak rozumie stawanie się
człowiekiem. To wyjaśnienie powinno pojawić się wcześniej, to znaczy przy pierwszym takim
sformułowaniu.
M. Gogacz wyjaśnia swoje rozumienie kontemplacji w następujących książkach: M. Gogacz,
Elementarz metafizyki. Wydanie czwarte poprawione, Warszawa 2008, s. 111; M. Gogacz,
Filozoficzne aspekty mistyki. Materiały do filozofii mistyki, Warszawa 1985, s. 34 i 60 (tu także
o kontemplacji wlanej).
Sancti Thomae Aquinatis, Summa Theologiae, Editiones paulinae, Roma 1962, II-II, q. 180, a. 3,
ad 1: Sed contemplatio pertinet ad ipsum simplicem intuitum veritatis. Więcej na temat
Tomaszowego rozumienia kontemplacji: I. Andrzejuk, Kontemplacja i poznanie per raptum.
Tomaszowe źródła rozumienia doświadczenia mistycznego, Rocznik Tomistyczny 6 (2017), s. 59-76.
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sne, czy bez paidei człowiek nie jest Arabów, skupiających wówczas w swow pełni człowiekiem, czy może jednak ich szkołach tłumaczy różnych nacji, jęchodzi o rozwijanie owej potencjalności zyków oraz różnego wyznania (byli to
człowieka w kierunku doskonalenia się? i muzułmanie, i żydzi, i chrześcijanie).
Wydaje się, że to drugie, gdyż Krasno- Byłoby zatem uzasadnione, aby przynajdębski silnie akcentuje, iż wszelkie mniej w przypisie, w tym rozdziale powychowanie czy kultura, jako twór czło- jawiło się kilka słów na ten temat.
wieka, powinny być swoiście „kompatyOstatnią kwestię stanowią obecne
bilne” z naturą ludzką, służąc człowie- w tekście dość licznie literówki, które
kowi i jego prawdziwemu rozwojowi. należałoby poprawić przed planowanym
Inną kwestią, wartą uzupełnienia, drugim wydaniem.
byłaby rola i wpływ średniowiecznej
Mikołaj Krasnodębski jest tomistą
filozofii arabskiej na ostateczną postać i jego koncepcja filozofii wychowania
uniwersytetów Europy Zachodniej jest także tomistyczna. Uwzględnia bow średniowieczu. Wiadomo przecież, że wiem osobowy wymiar człowieka wraz
zanim powstały pierwsze uniwersytety ze wszystkimi tego konsekwencjami
na Zachodzie, ich prototypami były (wiodącą rolą aktu istnienia w struktuszkoły arabskie (wystarczy wspomnieć rze bytu, relacjami osobowymi, budująchoćby słynny Dom Mądrości, założo- cymi się na przejawach istnienia). Nie
ny przez kalifa Al-Mamuna w 830 roku, dziwi więc fakt, że Autor tak stara się
a przecież lista naukowych ośrodków pokazać w książce, że sensowną podstaarabskich na tym się nie wyczerpuje). wą wychowania człowieka jako osoby
Wiemy również, że liczne dzieła Ary- może być tylko filozofia klasycznie rostotelesa łacińska Europa poznała wła- zumiana i uprawiana, gdyż w takim nurśnie dzięki trudowi tłumaczeniowemu cie mieści się też tomizm.
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Nota o Autorach
Artur Andrzejuk – prof. dr hab., prof. zwycz. Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego (UKSW), na którego Wydziale Filozofii
Chrześcijańskiej kieruje Katedrą Historii Filozofii Starożytnej
i Średniowiecznej oraz Sekcją Historii Filozofii. Autor szeregu publikacji
z zakresu filozofii i teologii średniowiecznej, tomizmu, etyki i klasycznej
filozofii człowieka. Interesuje się problematyką uczuć, sprawności i cnót
moralnych, relacji osobowych. Jest uczniem Profesora Mieczysława Gogacza.
Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7926-4070
Izabella Andrzejuk – dr, wykładowca w Wyższej Szkole Stosunków
Międzynarodowych i Amerykanistyki oraz Wyższej Szkole Komunikowania,
Politologii i Stosunków Międzynarodowych, a także na studiach
podyplomowych Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW. Wielokrotnie
wygłaszała wykłady i referaty w Wielkiej Brytanii na zaproszenie PUNO
(Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie), IPAK (Instytutu Polskiego Akcji
Katolickiej), PON UJ (Polskiego Ośrodka Naukowego Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Londynie) oraz parafii polskich. Jest autorką ponad
dwudziestu artykułów o tematyce filozoficznej. Zainteresowania naukowe:
historia filozofii (arystotelizm, tomizm, filozofia polska); filozofia, etyka,
klasyczna teoria człowieka, filozoficzne podstawy mistyki. Napisała książkę
pt. Filozofia przyjaźni. Tomasz z Akwinu (Warszawa 2007).
Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4961-2580
Marcin W. Bukała – dr hab., prof. w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN,
w Zakładzie Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej. Zajmuje się
historią etyki i teologii moralnej w Średniowieczu, zwłaszcza etyki
gospodarczej, a także historią prawa kanonicznego i edukacji. W latach
2005-2007 prowadził badania jako stypendysta Uniwersytetu Bolońskiego,
pod opieką Profesora Ovidiego Capitaniego. Jest wydawcą tekstów
z filozofii i teologii polskiej XIV i XV wieku i uczestnikiem projektu «Corpus
Philosophorum Polonorum». Do nowszych publikacji tego autora należą
m.in.: reedycja i polski przekład traktatów etyczno-ekonomicznych Mateusza
z Krakowa (Kęty, 2011) oraz monografia Risk and Medieval «Negotium»...
(Spoleto, 2014) o pojmowaniu ryzyka gospodarczego w prawie
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kanonicznym i teologii u schyłku XII i w XIII stuleciu. M. W. Bukała jest też
współautorem podręcznika Biznes, etyka, odpowiedzialność (Warszawa, 2012).
Raymond Leo Kardynał Burke – dr prawa kanonicznego. Był arcybiskupem
St. Louis, prefektem Trybunału Sygnatury Apostolskiej oraz członkiem
Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. W 2014 r. podpisał
(wraz z trzema innymi kardynałami) Dubia (Wątpliwości) wobec adhortacji
posynodalnej Amoris Laetitia, po czym został usunięty z funkcji prefekta
Trybunału Sygnatury, a mianowany patronem Suwerennego Zakonu
Maltańskiego (funkcja czysto formalna i w znacznym stopniu honorowa).
Pomimo tego Kard. Burke nieustępliwie broni tradycyjnej doktryny
katolickiej o nierozerwalności małżeństwa, którą – jego zdaniem –
wspomniana adhortacja zdaje się podważać.
Richard Fafara – dyplom magistra i doktora filozofii zrobił na Uniwersytecie
w Toronto (Kanada). Studiował również na Sorbonie w Paryżu oraz
Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Jest autorem, m.in., monografiiThe
Malebranche Moment: Selections from the Letters of Étienne Gilson & Henri
Gouhier (1920-1936).
Mieczysław Gogacz – prof. zw. dr hab., emerytowany profesor
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (dawnej Akademii Teologii
Katolickiej). Stworzył konsekwentną odmianę tomizmu egzystencjalnego.
W jego ramach broni teorii aktu istnienia i zasady niesprzeczności, tezy
o odrębności i wewnętrznej jedności jednostkowych bytów oraz
wynikającego z tych twierdzeń realizmu i pluralizmu bytowego.
Zaproponował szereg doprecyzowań w dyscyplinach filozoficznych, takich
jak filozofia bytu, antropologia filozoficzna, etyka i pedagogika. Formułował
podstawy etyki zawodowej lekakarza, żołnierza, funkcjonariusza Straży
Granicznej; wykładał te etyki na AM, WAT i UW. Uczestniczył w debatach
publicznych na temat ochrony życia, etyki zawodowej, racji stanu, polityki
kulturalnej i naukowej państwa. Wykaz publikacji M.Gogacza obejmuje
prawie 1000 pozycji.
Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0517-0781
Curtis Hanckock – jest emerytowanym profesorem filozofii. Sprawował
funkcję prezesa American Maritain Association, jest współzałożycielem
Gilson Society. Opublikował siedem książek, w tym Recovering a Catholic
Philosophy of Elementary Education (Mount Pocono, Pennsylvania: Newman
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House Press, 2005). Publikował również liczne artykuły i recenzje. Był
aktywny w Ameryce i Europie, pisząc i wygłaszając wykłady na temat
przywództwa, filozofii politycznej, etyki i filozofii religii.
Natalia Herold – mgr, absolwentka prawa i administracji na Uniwersytecie
Gdańskim (lic.) i Uniwersytecie Warszawskim (mgr). Jest sekretarzem
Zarządu Naukowego Towarzystwa Tomistycznego. Interesuje się filozofią
klasyczną, a w niej szczególnie etyką i pedagogiką. Publikuje w „Roczniku
Tomistycznym”.
Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4761-9495
Bożena Listkowska – dr, adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Ukończyła studia filologiczne na
Wydziale Humanistycznym Akademii Bydgoskiej oraz studia filozoficzne na
Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW. Doktorat nauk humanistycznych
w zakresie filozofii otrzymała na UKSW w wyniku obrony rozprawy pt.
Lowańskie modyfikacje tomizmu tradycyjnego w pracach ks. Piotra Chojnackiego;
wersja książkowa: Tomizm otwarty Piotra Chojnackiego (Bydgoszcz 2014).
Prowadzi badania nad współczesną filozofią polską. Przedmiotami jej
zainteresowań są w szczególności filozofia człowieka i metafizyka.
Współredaktor serii książek: „Tomizm polski 1879–1918. Słownik filozofów”,
„Tomizm polski 1919–1945. Słownik filozofów” i „Tomizm polski 1946–1965.
Słownik filozofów”.
Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6635-5934
Mikołaj Mościcki – dr, absolwent Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej na
Akademii Teologii Katolickiej; (1976-78) stypendysta fundacji „Pax Christi”
w Wiedniu; (1978-1980) stypendysta Rządu Francuskiego w Strasbourgu
(1980) Uzyskał doktorat uniwersytecki z filozofii. Mieszka we Francji.
Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3999-1406
Tomasz Pawlikowski – dr hab. , prof. Wyższej Szkoły Edukacji
Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi, absolwent ATK, doktor UW.
Autor czterech książek o tematyce filozoficznej. Ostatnią była monografia
Prawda następstwem istnienia. Problem prawdy w interpretacji św. Tomasza
z Akwinu, Wydawnictwo (Lublin 2013). Ponadto autor jednej książki
historycznej, kilkudziesięciu artykułów naukowych, 127 haseł
w „Powszechnej Encyklopedii Filozofii” i 32 w „Encyklopedii Filozofii
Polskiej”, a także ponad 20 pomniejszych publikacji (hasła w „Encyklopedii
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Katolickiej”, „Wielkiej Encyklopedii PWN”, recenzje).
Ewa Agnieszka Pichola – mgr, absolwentka Wydziału Filozofii
Chrześcijańskiej UKSW. Obecnie doktorantka, kontynuuje badania
w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przygotowuje rozprawę,
w której analizuje dorobek Dietricha von Hildebranda z perspektywy
obecności wątków modernistycznych w pismach niemieckiego
fenomenologa. Interesuje się zagadnieniami z pogranicza metafizyki
i psychologii, a dokładnie filozoficznych podstaw koncepcji psychologicznych
i antropologicznych aspektów prawdy. Publikuje, uczestniczy
w konferencjach, tłumaczy w j. angielskim.
Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6078-7384
Magdalena Płotka – dr hab, kierownik (p/o) Katedry Historii Filozofii Polskiej
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z-ca redaktora
naczelnego Rocznika Tomistycznego. Zainteresowania naukowe skupiają się
wokół średniowiecznej filozofii praktycznej, historii filozofii polskiej
w XV i XVI wieku, paleografii łacińskiej oraz filozofii współczesnej. Jest
autorką książki Metafizyka i semantyka. Filozofia Jana Wersora (Warszawa,
2013) oraz Filozofia jako praktyka. Myśl krakowskiego praktycyzmu w XV i XVI
(Warszawa 2016). Publikuje w „Rocznikach Filozoficznych”, „Edukacji
filozoficznej”, „Filo-sofiji”, „Roczniku Tomistycznym” i in.
Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6993-2178
Jan Pociej – inż., magister teologii. Napisał rozprawę doktorską w Instytucie
Filozofii UJ na temat związków filozofii ks. prof. Tadeusza Wojciechowskiego
z odkryciami fizyki i biologii dwudziestego wieku (2017). Autor artykułu
„Piotra Semenenki próba odnowy filozofii klasycznej” (RT 5(2016)).
Uczestnik X Międzynarodowego Kongresu Ontologicznego w San Sebastian
(2012), gdzie wygłosił referat „The Wave-Corpuscle Duality of Matter and
the Nature of the Universe”. Jego zainteresowania naukowe skupiają się
wokół aktualizacji tomizmu w oparciu o współczesny obraz świata
opracowany przez nauki przyrodnicze. Jest członkiem Sodalicji Świętej
Jadwigi Królowej.
Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5698-6401
Peter Redpath – jest rektorem Adler-Aquinas Institute; jest również
dyrektorem Aquinas School of Leadership, kierownikiem studiów
tomistycznych w Holy Apostles College and Seminary (USA); a także
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Społecznej, Resocjalizacji i Pracy Socjalnej. Biolog molekularny, filozof (etyk),
pedagog. Specjalizuje się w profilaktyce problemów alkoholowych,
a filozoficznie w teorii rodzicielstwa, dydaktyce filozofii i analizie procesu
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św. Tomasza z Akwinu. Interesuje się problematyką epistemologiczną
w starożytności i średniowieczu, a szczególnie problematyką pamięci i teorią
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„Opera Philosophorum Medii Aevii”. W jej ramach w 2012 opublikował
monografię: Tomasz z Akwinu. Komentarz „O pamięci i przypominaniu”.
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