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Izabella Andrzejuk

Sprawozdanie z przyznania Nagród
im prof. Mieczysława Gogacza
za najlepsze prace magisterskie z tomizmu
21 listopada 2020

W dniu 21 listopada 2020 r. miała odbyć się coroczna (już XIV) gala Nagrody im. Profesora Mieczysława Gogacza
oraz z tradycyjne Sympozjum Tomistyczne. Jednakże przedłużające się
w związku z ogłoszonym stanem pandemii ograniczenia uniemożliwiły zorganizowanie uroczystości w murach
UKSW. Dlatego też Kapituła Nagrody
zdecydowała się przyznać wyróżnienia
z jednoczesnym odroczeniem (wstępnie
na 27 listopada 2021 r., łącząc XIV i XV
edycję Nagrody) ich uroczystego wręczenia. Tymczasem Kapituła Nagrody
przekazała wirtualnie tegoroczne wyróżnienia laureatom. Uroczystość – już
tradycyjnie – łączy się z urodzinami profesora Gogacza, który 17 listopada 2020
roku, skończył 94 lata. Z tej okazji okolicznościowy list wystosował do Jubilata Prezes Rady Ministrów RP Pan Mateusz Morawiecki.

Kapituła Nagrody im. Profesora
Mieczysława Gogacza w składzie: prof.
Mieczysław Gogacz (honorowy przewodniczący), prof. Artur Andrzejuk
(przewodniczący), dr hab. Magdalena
Płotka, płk dr Jerzy Niepsuj, dr Izabella Andrzejuk, dr hab. Michał Zembrzuski (sekretarz) przyznała nagrody za rok
akademicki 2019/2020 następującym
laureatom:
a) ks. mgr. Dominikowi Kabaczyńskiemu za pracę pt. Teologiczny sens ofiary
w świetle „Sumy teologii” św. Tomasza
z Akwinu (promotor: ks. dr hab. Piotr
Roszak, prof. UMK);
b) ks. mgr. Janowi Melzackiemu za pracę pt. Natura ciała Jezusa Chrystusa
w świetle „Sumy teologii” św. Tomasza
z Akwinu (promotor: ks. dr hab. Piotr
Roszak, prof. UMK);
c) mgr. Nikodemowi Niedźwiedziowi
za pracę pt. Zasada osoby” jako podstawa
255
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budowania ładu społecznego w ujęciu Vit- jął problematykę natury Chrystusa na
torio Possentiego. Studium z antropologii przykładzie trzech misterów: wcielenia,
filozoficznej (promotor: ks. prof. dr hab. przemienienia, zmartwychwstania. KoAndrzej Maryniarczyk, KUL);
lejne rozdziały pracy są właśnie poświęd) mgr. Stanisławowi Artymowskiemu cone wymienionym misteriom. Magiza pracę pt. Problem poznania anielskie- strant uznał bowiem – za św. Tomaszem
go u św. Tomasza z Akwinu (promotor: z Akwinu – że istota (natura) rzeczy
ks. dr hab. Tomasz Paweł Stępień, ujawnia się w działaniu, stąd natura ciaprof. UKSW).
ła Chrystusa jest najlepiej widoczna w JeW sumie przyznano trzy Złote Na- go działaniu.
grody i jedną Srebrną.
Spośród wszystkich wymienionych
Praca mgra Kabaczyńskiego, za któ- misteriów za kluczowe przyjmuje autor
rą otrzymał Złotą Nagrodę, składa się pracy misterium zmartwychwstania.
z trzech rozdziałów, które kolejno wy- Pierwszy rozdział jest poświęcony chaczerpują podejmowany przez laureata te- rakterystyce przyjętego przez Chrystumat omawiany w rozprawie.
sa ciała. Z kolei w rozdziale drugim
Rozdział pierwszy jest prezentacją omówiona jest problematyka Chrystupodstawowych terminów, związanych sowego ciała jako narzędzia służącego
z ofiarą, którymi Akwinata posługuje się zbawieniu ludzi, ponieważ grzech miał
w Summa Theologiae: oblatio, sacrificium, być pokonany w ciele. Tego właśnie dohostia. Drugi rozdział zawiera opis dzie- konał Jezus Chrystus przez przyjęcie najów (historiozofię) obrzędów ofiarni- tury ludzkiej i przez pokonanie w niej
czych, które obowiązywały na poszcze- mocą Bożą grzechu i śmierci. Ostatni,
gólnych etapach historii. Ostatni (trzeci) trzeci rozdział poświęcony jest zmarrozdział został poświęcony tematyce twychwstaniu Chrystusa. W nim znajofiary w kontekście jej związków z cno- duje się szczegółowy opis właściwości
tą religijności. Tu także zostały zawarte uwielbionego ciała Chrystusa oraz opis
rozważania na temat ofiary jako relacji właściwości ciał osób zbawionych.
wiążącej Boga (przedmiot obrzędów Wśród owych własności można wymieofiarniczych) z człowiekiem (podmiot nić takie, jak: claritas, impassibilitas, agiobrzędów ofiarniczych).
litas, subtilitas.
Nagrodzona rozprawa zawiera systeSrebrna Nagroda została przyznana
matyzację Tomaszowego wykładu na te- mgr. Nikodemowi Niedźwiedziowi.
mat szeroko pojętej ofiary i uzupełnia W swojej pracy, zatytułowanej: Zasada
terminologiczne braki we współczesnym osoby” jako podstawa budowania ładu spodyskursie na ten temat.
łecznego w ujęciu Vittorio Possentiego. StuKolejny laureat, mgr Jan Melzacki, dium z antropologii filozoficznej, zapretakże uhonorowany Złotą Nagrodą, zentował on poglądy antropologiczne
w swojej rozprawie, zatytułowanej Na- znanego, włoskiego tomisty.
tura ciała Jezusa Chrystusa w świetle „SuTak jak pozostałe prace zawiera ona
my teologii” św. Tomasza z Akwinu, pod- trzy rozdziały. W pierwszym z nich au256
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tor nagrodzonej rozprawy określa jak
Possenti rozumie osobę, by następnie
przejść do wyjaśnienia „zasady osoby”.
Wydaje się, że wyjaśnienie „zasady osoby” (tak jak rozumiał je Possenti) nie należy do zadań najłatwiejszych. Niemniej
możemy uznać, że można ją sprowadzić
do personalizmu chrześcijańskiego,
w którym osoba staje się zasadą. Samo
zaś rozumienie terminu „osoba” u Possentiego oscyluje między ujęciem Boecjańskim a Tomaszowym. Ponadto zaletą roz dzia łu pier w sz ego jest
umieszczenie poglądów antropologicznych włoskiego tomisty na dość szerokim tle historyczno-filozoficznym.
W rozdziale drugim autor podejmuje trud przełożenia „zasady osoby” na
kontekst społeczny. Owocuje to rozważaniami na temat dobra wspólnego i jego roli w ludzkich wspólnotach oraz na
temat wpływu „zasady osoby” na koncepcję państwa i sposób jego funkcjonowania. Ostatni rozdział zawiera analizę
konfrontującą wybrane współczesne próby negacji człowieka jako osoby z „zasadą osoby”. Wśród nurtów negujących
osobowy wymiar człowieka, mgr Niedźwiedź przytacza bio-ontologię, biotechnologię i posthumanizm.
Złotą nagrodą została wyróżniona
praca S. Artymowskiego, zatytułowana:
Problem poznania anielskiego u św. Tomasza z Akwinu. Autor rozprawy korzystał
przede wszystkim z Sumy teologicznej
(londyńskie tłumaczenie dzieła Akwinaty), a także z Kwestii dyskutowanych
o prawdzie. Praca została podzielona na
cztery rozdziały. Pierwszy z nich stanowi syntetyczne przedstawienie poglądów
filozoficznych (począwszy od filozofów

pogańskich, poprzez arabskich, aż do
chrześcijańskiego średniowiecza) na temat poznania w substancjach niematerialnych. Kolejny rozdział jest prezentac ją f i lo z of i i by t u a n ielsk iego,
z uwzględnieniem charakterystyki jego
intelektu. W nim mgr Artymowski
zwraca uwagę na kluczowy w filozofii
św. Tomasza z Akwinu pogląd, iż każdy byt jest wyposażony w swój akt istnienia. Zwraca on bowiem uwagę, iż
wprowadzenie aktu istnienia w strukturę bytów stanowiło swoisty „przewrót
kopernikański” w ówczesnej metafizyce,
który pozwolił na wyraźne wyodrębnienie aniołów jako osobnych bytów, posiadających możność niematerialną w swej
strukturze. W trzecim rozdziale autor
wyciąga wnioski z treści zawartych
w rozdziale drugim i opisuje sposób poznawania anielskiego. Tu także znajduje się wyjaśnienie, skąd w intelekcie anioła biorą się formy poznawcze, a także jak
różni się poznanie anielskie w zależności od usytuowania w rzędach chórów
anielskich.
Ostatni z rozdziałów – czwarty – zawiera rozważania na temat zakresu poznania anielskiego. Z niego możemy się
dowiedzieć, że aniołowie mogą poznawać nie tylko naturę rzeczy niematerialnych, lecz także (co może zaskakiwać)
naturę rzeczy materialnych.
Wszelkie (dodatkowe) informacje na
temat XIV edycji Nagrody można także znaleźć na stronach: www.katedra.
uksw.edu.pl oraz www.tomizm.org. Do
czego zachęcam wszystkich zainteresowanych.
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Zeszyt specjalny: Ojciec Józef Maria
Bocheński jako filozof

W dniu 8 lutego 2020 roku minęła 25. rocznica śmierci ojca Józefa M. Bocheńskiego,
wybitnego polskiego filozofa i wielkiego patrioty, któremu wojenny los kazał
zdecydowaną większość aktywnego życia spędzić na uchodźstwie. Zeszyt
Specjalny „Rocznika Tomistycznego” ukazuje osobę i dorobek polskiego
dominikanina w sposób obejmujący większość jego szerokich zainteresowań
filozoficznych, zmieniających się zresztą w ciągu jego długiego życia. W ostatniej
fazie tego życia Bocheński był radykalnym zwolennikiem filozofii analitycznej,
którą traktował jako logiczną analizę różnych problemów filozoficznych. Powoduje
to, że jest on postrzegany głównie jako logik, z pominięciem innych jego osiągnieć
filozoficznych. Tymczasem zanim Bocheński został analitykiem był tomistą,
zajmował się etyką i jej zastosowaniami w różnych dziedzinach życia, historią
filozofii ze szczególnym uwzględnieniem ideologii komunistycznej, która
zapanowała nad połową Europy po II wojnie światowej. Interesowała go także
filozofia społeczna i polityczna oraz – co oczywiste – teologia. Wszystkie te
zagadnienia są przynajmniej dotknięte w poświęconym mu „Roczniku
Tomistycznym”. Oprócz tego publikujemy kompletną (w miarę możliwości)
bibliografię Bocheńskiego, opracowanie jego aktywności naukowej na emigracji,
a także rozmowę z Janem Parysem, autorem wywiadu-rzeki z Bocheńskim,
przeprowadzonej dziesięć lat przed jego śmiercią. Ponadto przedrukowujemy
dwa dość unikalne teksty samego o. Bocheńskiego: przekład traktatu De ente et
essentia Tomasza z Akwinu, wykonany jeszcze przed wojną oraz wykład na temat
uniwersytetu, wygłoszony z 1952 roku.

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, adiunkt Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża
Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Członek-założyciel Naukowego
Towarzystwa Tomistycznego oraz członek redakcji Rocznika Tomistycznego.
Jest autorką ponad sześćdziesięciu 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) oraz (wspólnie z Arturem Andrzejukiem) Tomasz z Akwinu jako etyk
(Warszawa 2021).
Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4961-2580
Katarzyna Bałdyga – doktor nauk humanistycznych, absolwentka filologii
polskiej, kulturoznawstwa i filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie; pracownik dydaktyczny Warszawskiej Szkoły
Filmowej; autorka rozprawy doktorskiej pt. Św. Tomasz z Akwinu i jego myśl
w twórczości Czesława Miłosza – inspiracja, wzór czy punkt odniesienia? i
artykułów naukowych dotyczących literatury i filmu. Zainteresowania
naukowe związane są z problematyką związków sztuki i filozofii oraz
miejscem tradycji we współczesnych tekstach kultury.
Michel Bastit – profesor filozofii starożytnej i średniowiecznej oraz
metafizyki na Uniwersytecie Burgundii w Dijon oraz członek Akademii
Poincaré w Nancy. Autor wielu książek, m.in., Le principe du monde. Le Dieu
du philosophe (2016), La substance. Essai de métaphysique (2012), Qu’est ce
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que l’université? (2007), Les quatre causes de l’être dans la philosophie première
d’Aristote (2002), Les principes des choses en ontologie médiévale (1997).
Tomasz Duma – doktor habilitowany, pracownik badawczo-dydaktyczny
w Instytucie Filozofii KUL; autor książek: Akt i możność w filozofii realistycznej.
Gallusa Mansera interpretacja teorii aktu i możności (Lublin 2008), Metafizyka
relacji. U podstaw rozumienia relacji bytowych (Lublin 2017), jak też licznych
artykułów m.in. z zakresu metafizyki i antropologii filozoficznej. Interesuje
się metafizyką, zwłaszcza tomizmu egzystencjalnego, antropologią
filozoficzną, filozofią Boga i etyką.
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 lekarza, 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
Agnieszka Gondek – dr nauk humanistycznych, filozof, absolwentka
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Urzędnik
państwowy w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej w Warszawie.
Członek Naukowego Towarzystwa Tomistycznego. Specjalizuje się
w zakresie filozofii wychowania. Nauczycielka akademicka z kilkuletnim
doświadczeniem w zakresie nauczania filozofii i etyki, w tym etyki zawodu
i historii filozofii. W nauczaniu i kształceniu promotorka wspólnego
odkrywania i poszukiwania prawdy. Zainteresowania naukowe skupiają się
wokół antropologii filozoficznej, etyki, metafizyki i filozofii wychowania.
Natalia Gondek – mgr, asystent badawczy przy Katedrze Metafizyki na
Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jest sekretarzem
redakcji czasopisma „Roczniki Filozoficzne”. Jej zainteresowania badawcze
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oscylują wokół metafizyki, w szczególności metodologii metafizyki oraz
teorii poznania metafizycznego. Była uczniem księdza prof. Andrzeja
Maryniarczyka.
Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5229-7016.
Natalia Herold – mgr, absolwentka prawa i administracji na Uniwersytecie
Gdańskim (lic.) i Uniwersytecie Warszawskim (mgr). Jest doktorantką
filozofii Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
oraz 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
Maria Janik-Czachor – prof. dr hab., fizykochemik, wybitna specjalistka od
nanomateriałów, emerytowana profesor Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej
Akademii Nauk oraz Kierownik i Pełnomocnik Laboratorium d/s Centrum
Fizykochemii Materiałów Instytutu Chemii Fizycznej PAN i WIM PW.
Stypendystka Fundacji im. Aleksandra von Humboldta. Autorka licznych
publikacji w kraju i za granicą – index Hirscha 26 (wg bazy Scopus;
najwyższy wśród fizykochemików w Polsce). Prywatnie, małżonka śp. prof.
Andrzeja Czachora i krewna Sługi Bożej Wandy Malczewskiej oraz malarza
Jacka Malczewskiego.
Henryk Majkrzak SCJ – dr hab., znawca nauki św. Tomasza z Akwinu
(doktorat z antropologii filozoficznej – Godność człowieka w myśli św.
Tomasza z Akwinu, Rzym, Angelicum, habilitacja z teologii dogmatycznej –
Antropologia integralna w ‘Sumie teologicznej’ św. Tomasza z Akwinu,
Uniwersytet Opolski) oraz nauki św. Augustyna (doktorat z teologii życia
wewnętrznego – Rola przyjaźni w życiu duchowym św. Augustyna, Papieska
Akademia Teologiczna w Krakowie). Wykładowca filozofii na uczelniach
katolickich Krakowa i okolic, kierownik Sekcji Filozoficznej Polskiego
Towarzystwa Teologicznego w Krakowie oraz członek Polskiego
Towarzystwa św. Tomasza z Akwinu (Lublin) oraz Naukowego Towarzystwa
Tomistycznego (Warszawa). Jest autorem wielu książek i innych publikacji,
znawcą Kościoła katolickiego w Azji Środkowej i na Zakaukaziu (książka –
Azja Środkowa i Zakaukazie. Kościół katolicki, społeczeństwa i zwyczaje) oraz
Watykanu (książki – Watykan. Wszystko to, co chcielibyście wiedzieć oraz
Papieskie formacje zbrojne). Równocześnie zaangażowany jest w działalność
patriotyczną i pracę duszpasterską.
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Andrzej Maryniarczyk SDB – ks. prof. dr hab., Kierownik Katedry Metafizyki
KUL; Prezes Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu; redaktor naczelny
dziesięciotomowej Powszechnej Encyklopedii Filozofii i dwutomowej
Encyklopedii Filozofii Polskiej oraz Słownika-przewodnika filozoficznego;
członek: Towarzystwa Naukowego KUL, Lubelskiego Towarzystwa
Filozoficznego, Società Internazionale Tommaso d’Aquino, American
Association of Catholic Philosophers, American Society of Christian
Philosophers, Pontificia Academia di S. Tommaso – Roma. Zmarł
niespodziewanie 27 grudnia 2020 roku.
Nr ORCID: https//orcid.org/0000-0001-6535-5089
Ewa Agnieszka Pichola – dr, absolwentka Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej
UKSW. Doktorat z filozofii obroniła w Instytucie Filozofii Uniwersytetu
Jagiellońskiego na podstawie rozprawy, w której analizowała dorobek
Dietricha von Hildebranda z perspektywy obecności wątków
modernistycznych w jego pismach. 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., profesor uczelniany w Katedrze Historii Filozofii
Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej 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”, „Filosofiji”, „Roczniku Tomistycznym” i in.
Marek Prokop – dr, historyk filozofii, bibliotekoznawca, arabista. Studiował
historię filozofii w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w latach 19691974, studia zakończył magisterium u prof. M. Gogacza. Doktoryzował się ze
średniowiecznej filozofii arabskiej u prof. M.-T. d`Alverny na Uniwersytecie
w Poitiers w 1978 roku. Po doktoracie zatrudniony kontraktowo w Centre
National de la Recherche Scientifique (1979-1983), następnie kierował
działem rękopisów Biblioteki Polskiej w Paryżu (1982-2002). Od 1995 r. jest
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pracownikiem naukowym Zakładu Biografistyki Polonijnej PUNO. Członek:
Société Internationale de la Philosophie Médiéval w Louvain, Centre de
Recherche Philosophique Saint Thomas d’Aquin w Paryżu, Naukowe
Towarzystwo Tomistyczne w Warszawie, Towarzystwo HistorycznoLiterackie w Paryżu. W 2009 r. opublikował zbeletryzowaną opowieść
o filozofii, zbudowaną na kanwie podróży do różnych krajów, zatytułowaną
Podróże z Awicenną.
Julia Rejewska – mgr, doktorantka filozofii w Szkole Doktorskiej
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jej zainteresowania
naukowe skupiają się wokół współczesnej etyki, filozofii kultury i filozofii
edukacji.
Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5740-6608
Szymon Stanula – student filozofii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej
UKSW. W swoich poszukiwaniach filozoficznych skupia się przede
wszystkim na problematyce metafizycznej oraz tomizmu po encyklice
Aeterni Patris. Szczególnie zaś oddał się badaniu zagadnienia istnienia
w tomizmie R. Garrigou-Lagrange’a. W roku akademickim 2021-2022
studiował w Paryżu w ramach stypendium realizowanego w Instytucie
Katolickim.
Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4968-1893
Marian Szymonik – ks., dr hab. nauk humanistycznych w zakresie filozofii.
Wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie;
„profesor stały” i wykładowca w Wyższym Instytucie Teologicznym
w Częstochowie.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0796-8001
Michał Zembrzuski – dr hab, profesor uczelniany w Katedrze Historii
Filozofii Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW. Interesuje się
problematyką epistemologiczną w starożytności i średniowieczu,
a szczególnie problematyką pamięci i teorią intelektu możnościowego
i czynnego. Jest współredaktorem książek w serii „Opera Philosophorum
Medii Aevii”. W jej ramach w 2012 opublikował autorską monografię
zatytułowaną: Tomasz z Akwinu. Komentarz „O pamięci i przypominaniu”.
W 2019 roku opublikował monografię pt. Filozofia intelektu. Tomasza
z Akwinu koncepcja intelektu możnościowego i czynnego.
Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4647-479X
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