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Michał Zembrzuski

Sprawozdanie z Sympozjum Tomistycznego
w Łomży
10 marca 2021 roku

Sympozjum Tomistyczne odbyło się 10 ralnemu, a także praktycznym zastosomarca 2021 roku w Wyższym Semina- waniom metafizyki. Sympozjum otworium Duchownym im. Jana Pawła II rzył rektor Wyższego Seminarium
w Łomży. Tegoroczne spotkanie zosta- Duchownego ks. dr Robert Bączek.
ło zatytułowane: Tomasz z Akwinu i to- Sympozjum odbyło się w ścisłym rygomistyczna filozofia praktyczna. Organiza- rze sanitarnym przy obecności wyłącztorami sympozjum było Wyższe nie słuchaczy oraz pracowników semiSeminarium Duchowne w Łomży, Na- narium.
ukowe Towarzystwo Tomistyczne oraz
Pierwszy referat, zatytułowany Jak byWydział Filozofii Chrześcijańskiej tuje naród? O relacjach społecznych u św.
UKSW. Okazją do zorganizowania te- Tomasza, wygłosił ksiądz biskup, prof. dr
go wydarzenia była 747 rocznica śmier- hab. Jacek Grzybowski. Swój referat rozci św. Tomasza z Akwinu. To trzecie począł od przedstawienia metafizyczSympozjum Tomistyczne, które odbyło nych twierdzeń dotyczących relacji, odsię w Łomży, poświęcone było różnym wołując się w swoim wykładzie do
zagadnieniom, które mieszczą się w ob- twierdzeń Tomasza z Akwinu. Prezenszarze filozofii praktycznej: tematyce re- tując swoje analizy, ukazał różne rodzalacji społecznych, wychowaniu, roli je relacji (realne, myślne, konieczne i nieuczuć w życiu człowieka, prawu natu- konieczne), starając się umieścić wśród
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nich relacje społeczne. Charakteryzując lektualne i estetyczne, wychowanie renaród, wskazał, że jest on przestrzenią ligijne, wychowanie charakteru i woli,
realnych kontaktów międzyludzkich, wychowanie uczuć i popędu seksualnektóre implikują współdziałanie. Jako ta- go, a także wychowanie narodowe i spoki, naród nie jest więc ani bytem wprost łeczne. Andrzejuk w swoim wykładzie
substancjalnym, ani bytem abstrakcyj- wiele miejsca poświęcił szczególnemu
nym, lecz zbiorowością osób i treści po- zainteresowaniu Bednarskiego, jakim
łączonych realnymi relacjami społecz- było wychowanie harcerskie. Wskazał
nymi i kulturowymi, konstytutywną na rolę kontaktów z przyrodą, system
aktywnością w akcie realizacji wspólne- zastępowy funkcjonujący w harcerstwie,
go dobra rozumianego jednak zawsze ja- a także rolę zdobywanych przez harceko kultura, tradycja, historia, obyczaj, re- rzy sprawności.
ligia i inne treści wzbogacające ludzką
Profesor dr hab. Magdalena Płotka
egzystencję. Według Grzybowskiego na- przedstawiła wystąpienie zatytułowane:
ród jest wspólnotą o charakterze relacyj- Tomasz z Akwinu o przyjemności i dobrej
nym, mającą przypadłościowy status. zabawie. Zwróciła uwagę, że w polemiOznacza to, że nie istnieje przez siebie, ce z tradycją patrystyczną, która scepale zawsze przez jednostki, które two- tycznie podchodziła do zagadnienia
rzą wspólnotę jako właściwą zbiorowość. przyjemności, śmiechu i humoru, ToCała idea narodu polega w tej perspek- masz z Akwinu, opracowując swoją wietywie zarówno na społecznej strukturze lowątkową i złożoną koncepcję przyjemjednostki, jak i na dążeniu do dobra ności, jednocześnie docenił jej wartość
wspólnego. Naród jest więc konkretnym i znaczenie w psychologicznym, intelekorganizmem, w skład którego wchodzą tualnym, a nawet duchowym życiu człojednostki związane wspólnotą krwi, po- wieka. Za Arystotelesem Tomasz podchodzenia, terytorium, historii i oczy- kreślał, że przyjemność towarzysząca
wiście szeroko rozumianej kultury.
naturalnym działaniom (takim jak spoProfesor Artur Andrzejuk wystąpił żywanie pokarmów, napojów itd.), jest
z referatem zatytułowanym: Wychowa- również naturalna, tj. zgodna z naturą
nie młodzieży dorastającej według Wojcie- człowieka i jako taka nie powinna być
cha F. Bednarskiego. W swoim referacie potępiana. Przeciwnie, przyjemność wyzaprezentował postać polskiego tomisty rażająca się w zabawie, grach towarzyi jego dorobek naukowy w obszarze pe- skich czy śmiechu jest kluczowa dla redagogiki i filozofii wychowania. Zapre- creatio animae, przyjemność pozwala na
zentował zasadnicze założenia systemu odzyskanie sił intelektualnych i fizyczwychowawczego Bednarskiego, cele i ide- nych, przywraca równowagę.
ały wychowawcze, metody wychowawReferat zatytułowany Usytuowanie
cze stosowane wobec młodych ludzi. prawa naturalnego w ogólnej koncepcji praSzczególną uwagę zwrócił na składniki wa zaprezentowała mgr Natalia Herold.
wychowania, o jakich mówił Bednarski: Wychodząc od różnych prób zdefiniowychowanie fizyczne, kształcenie inte- wania prawa, ukazała jego znaczenie
260
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w odniesieniu do prawdy. Pokazała, ja- moralne. Do wyjątkowych cnót spokie napięcie towarzyszy rozumieniu pra- łecznych należą: słuszność, prawdowa w związku z usytuowaniem go po- mówność, posłuszeństwo, wdzięczność,
między porządkiem woli i porządkiem uprzejmość, hojność. Te cnoty społeczrozumu, także między bezwzględnym ne, jako pokrewne sprawiedliwości, stastosowaniem prawa i jego wiązaniem nowią spoiwo wspólnot ludzkich. Zdaa niemożliwością stosowania prawa nie- niem Andrzejuk nie są tylko „zwykłą
sprawiedliwego, niemającego odniesie- kindersztubą”, lecz ich korzeni należy
nia do rzeczywistości. Odnosząc się do szukać w ludzkiej naturze (w naturze
samej koncepcji prawa naturalnego rozumnego bytu osobowego).
wskazała, że przyjęta wizja prawa uzaKolejny referat zatytułowany Wycholeżniona jest od określonej wizji czło- wanie uczuć w życiu moralnym według ojwieka i świata: 1) tam, gdzie prym wie- ca Wojciecha Giertycha OP zaprezentował
dzie porządek rozumu, tam też może ks. dr Michał Cherubin. Swoje wystązafunkcjonować prawo naturalne; 2) tam, pienie rozpoczął od zaprezentowania tegdzie na pierwszym miejscu stawia się go tomisty i zaakcentowania jego dorobporządek woli z jednoczesnym scepty- ku naukowego w obszarze kwestii
cyzmem, co do możliwości poznania na- moralnych. W swoim wystąpieniu zatury, tam nie ma miejsca na prawo na- prezentował diagnozę współczesnego
turalne. Ta ostatnia sytuacja prowadzi kultu wrażeń, naturę uczuć ludzkich
do pozytywizmu prawniczego, a w jego (opierając się głównie na wypowiedziach
skrajnej wersji do normatywizmu. Jako Mieczysława A. Krąpca), trudności
remedium na obecną sytuację kulturo- związane z integracją uczuć ludzkich
wą, w której odrzuca się posługiwanie z pozostałymi obszarami działań człosię prawem naturalnym w różnych uza- wieka (szczególnie rozumem i wolą).
sadnieniach, Herold wskazała powrót Wszystkie te elementy posłużyły Chedo kultury, która będzie nakierowana na rubinowi do zaprezentowania kluczowechronienie osób i relacji osobowych (a go zagadnienia, a mianowicie wpływu
więc będzie we właściwy sposób odczy- łaski na kształtowanie uczuć. Wskazał
on na różne etapy wychowania uczuć,
tywać naturę).
Doktor Izabella Andrzejuk zapre- a także na konkretne przykłady uczuć,
zentowała wystąpienie zatytułowane: które podlegają przemianie i sublimacji.
Savoir-vivre czy coś więcej? Cnoty spoOstatnim prelegentem był dr hab.
łeczne w ujęciu Tomasza z Akwinu. Na Michał Zembrzuski, który zaprezentopoczątku uzasadniła wybór niektórych wał referat pt. Metafizyka i/jako praktycnót społecznych, których znaczenie za- ka. Swój referat rozpoczął od zwrócenia
prezentowała w swoim referacie. Uza- uwagi na Arystotelesowski podział filosadnienie to opierało się na wskazaniu zofii na teoretyczną i praktyczną oraz na
na te cnoty, które doskonalą człowieka działanie intelektualne jako najważniejw relacjach osobowych i bierze się szą czynność wśród działań ludzkich.
w nich pod szczególną uwagę względy Pojmowanie metafizyki jako wiedzy o rze261

czywistości z uwzględnieniem jej przy- ich aktach są wewnętrznie spójne.
czyn i zasad jest nierozerwalnie związa- W swoim referacie Zembrzuski wiele
ne z działaniem. Można to wyjaśnić miejsca poświęcił także odróżnieniu żyprzede wszystkim w aspekcie teoriopo- cia kontemplacyjnego i praktycznego,
znawczym. Wiedza ukierunkowuje czło- a także sapiencjalnemu rozumieniu mewieka na rzeczywistość – słowo serca tafizyki.
skłania wolę do podejmowania relacji
Wszystkie zaprezentowane referaty
z osobami. W tym znaczeniu metafizy- spotkały się z żywym zainteresowaniem
ka nie jest tylko teorią/wiedzą, ale obec- słuchaczy, którzy chętnie zadawali pynością człowieka wśród osób, działaniem tania i dyskutowali z prelegentami. Pow środowisku osób. Kluczowym zagad- ruszone wątki praktycznej strony filozonieniem w referacie Zembrzuskiego by- f ii i teologii Tomasza z Akwinu
ło podkreślenie działań i sprawności in- utwierdzały słuchaczy w przekonaniu,
telektu teoretycznego i praktycznego, że należy z tą myślą wychodzić do inktóre w działaniu jednego człowieka po- nych ludzi i mierzyć się z wyzwaniami
zostają ściśle ze sobą powiązane i w swo- i zagrożeniami współczesnego świata.
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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
310

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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