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Kondolencje z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego  
Jana Pawła II

Solidaryzując się w bólu żałoby z powodu śmierci śp. Profesora Mieczysława Go-
gacza, w imieniu zarówno władz Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu 
Jana Pawła II, jak i całej społeczności Wydziału oraz Uniwersytetu chciałbym 
złożyć najserdeczniejsze wyrazy współczucia i modlitewnej pamięci rodzinie, 
przyjaciołom, uczniom oraz wszystkim, którym osoba i dzieło Pana Profesora by-
ły i pozostają bardzo bliskie. Na czele naszej KUL-owskiej delegacji nie sposób 
nie wymienić z imienia Pana Profesora Antoniego Stępnia, któremu osoba śp. 
Profesora Gogacza jest bliska zarówno ze względów rodzinnych, jak również 
wspólnej drogi zdobywania wykształcenia oraz późniejszej pracy akademickiej 
i życia wypełnionego dyskusjami o filozofii, religii, literaturze czy sztuce.

Powszechnie wiadomo, jak wielkim uznaniem darzyli Pana Profesora ucznio-
wie, dostrzegający w nim nie tylko niebywale cenionego mistrza i przewodnika 
na drogach dociekań filozoficznych, ale także niezastąpiony autorytet w rzeczach 
ludzkich i Bożych, od którego można było uczyć się dojrzałej postawy moralnej, 
pogłębionej i autentycznej wiary w Boga, budowania osobowych relacji między-
ludzkich, zatroskania o drugiego człowieka, oddania sprawom społecznym, zwłasz-
cza formowaniu i kształceniu młodego pokolenia Polaków w duchu klasycznej 
kultury chrześcijańskiej. Widząc wpływ śp. Pana Profesora na uczniów oraz po-
wstanie wokół jego osoby środowiska ludzi o wysokiej kulturze intelektualnej, re-
ligijnej i patriotycznej, nie może dziwić, jak niebywałą stratą jest jego odejście. 

Z KUL-em śp. Prof. Mieczysław Gogacz był związany od czasu swoich stu-
diów. Studiował na początku literaturę i historię sztuki, jednak później całe jego 
zainteresowania skupiły się na filozofii. Z filozofii ukończył studia magisterskie, 
zwieńczone pracą magisterską pt. Definicja ruchu u Arystotelesa napisaną pod kie-
runkiem ks. prof. Stanisława Adamczyka. Następnie przygotował i obronił dok-
torat zatytułowany Filozofia bytu w „Beniamin major” Ryszarda ze Świętego Wik-
tora pod kierunkiem prof. Stefana Swieżawskiego. Na KUL uzyskał również 
habilitację na podstawie pracy Problem istnienia Boga u Anzelma z Canterbury i pro-
blem prawdy u Henryka z Gandawy. Od czasu studiów, zapewne nie bez wpływu 
prof. Swieżawskiego, fascynowała go myśl średniowieczna, w której rzeczywi-
stość doczesna całkowicie przeniknięta jest rzeczywistością niebieską. Wywarło 
to ogromny wpływ na jego postawę poznawczą i życiową. Oczywistość owego 
przenikania rzeczywistości ziemskiej przez rzeczywistość wieczną widoczna jest 
niemal we wszystkich jego pismach, mimo że najczęściej były to prace czysto fi-
lozoficzne. Stojąc na gruncie racjonalnego poznania, potrafił on odkrywać praw-
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dę nie tylko w zakresie metafizycznego wymiaru rzeczywistości, ale także dosię-
gał wymiaru nadprzyrodzonego. 

Najwięcej uwagi poświęcił myśli św. Tomasza z Akwinu, zwłaszcza odkrytej 
w XX wieku jego metafizyce egzystencjalnej. Inspirował się badaniami É. Gilso-
na, S. Swieżawskiego i M. A. Krąpca w tym zakresie. Wniósł także na tym po-
lu swój istotny wkład, wydobywając m.in. znaczenie i funkcje aktu istnienia w ob-
rębie transcendentalnych właściwości bytu, struktury bytu, przyczyn bytowych 
oraz w specyfice bytu osobowego. Na KUL-u spotkał i współtworzył wyjątkowe 
środowisko filozoficzne, nazywane później filozoficzną szkołą lubelską. Dość 
wspomnieć tak wielkie osobistości, jak Karol Wojtyła, Stefan Swieżawski, Mie-
czysław A. Krąpiec, Stanisław Kamiński, Marian Kurdziałek czy Jerzy Kalinow-
ski. Środowisko to w mrocznym czasie komunistycznego totalitaryzmu nie tylko 
stawiało intelektualny opór ideologii marksistowskiej, ale także potrafiło zapro-
ponować własną filozoficzną wizję świata, człowieka i Boga, która została do-
strzeżona na polu ogólnoświatowym, nie znajdując wręcz w tamtym czasie po-
dobnego odpowiednika. 

W imieniu kulowskiego środowiska filozoficznego chciałbym podziękować śp. 
Panu Profesorowi Mieczysławowi Gogaczowi szczególnie za jego wkład w roz-
wój filozofii realistycznej. Badania nad istnieniem bytu i specyfiką bytu osobo-
wego, które zainicjował i prowadził, z pewnością będą inspirowały kolejne gene-
racje młodych polskich filozofów. Całe życie fascynował się mistyką, którą 
uważał za najwznioślejszy akt poznawczo-wolitywny osoby ludzkiej. Towarzy-
sząc śp. Panu Profesorowi w przeprowadzce do świata wiecznego i oddając mu 
ostatnią modlitewną posługę, głęboko ufamy, a nawet chyba możemy być tego 
pewni, że udział w tym najwznioślejszym akcie osoby ludzkiej Pan Profesor od-
najduje dzisiaj w całej pełni. O to gorąco się modlimy, przywołując jednocześnie 
na pamięć słowa Listu do Hebrajczyków, będące niejako przesłaniem podsumo-
wującym jego życie i odejście: „Pamiętajcie o swych przełożonych, którzy głosili 
wam słowo Boże, i rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę! Jezus 
Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki. Nie dajcie się uwieść różnym 
i obcym naukom, dobrze bowiem jest wzmacniać serce łaską, a nie pokarmami, 
które nie przynoszą korzyści tym, co się o nie ubiegają” (Hbr 13, 7-9). 

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym!

Tomasz Duma
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Głowali pracuje nad rozprawą doktorską pod tytułem: Tomistyczna etyka 
działań śmiercionośnych państwa. 
Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1507-1787

Jan Krokos – ks. prof. dr hab., absolwent Prymasowskiego Wyższego 
Seminarium Duchownego w Gnieźnie i Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej 
KUL, od 1994 r. zatrudniony na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Akademii 
Teologii Katolickiej, później – Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie w Instytucie Filozofii. Kierownik Katedry Teorii Poznania. 
W latach 2005–2012 dziekan Wydziału. Zajmuje się problematyką poznania 
bezzałożeniowego i atematycznego, rolą języka w poznaniu, zagadnieniami 
sumienia, intencjonalności i metodologii teologii oraz filozofii. Inspiruje się 
filozofią klasyczną, fenomenologią oraz filozofią analityczną. 

Dawid Lipski – dr, adiunkt w Instytucie Społecznych Podstaw 
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Penitencjarystyki Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Stypendysta 
Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (Liechtenstein), Fundacji 
Lanckorońskich z Brzezia (Londyn) oraz Deutscher Akademischer 
Austausch Dienst (Kolonia). Redaktor w czasopiśmie „Pro Fide, Rege et 
Lege” oraz w „Roczniku Tomistycznym”. Nauczyciel mianowany etyki 
w szkole podstawowej. 
Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2136-0622

Henryk Majkrzak SCJ – ks. dr hab. teologii dogmatycznej (Uniwersytet 
Opolski, rozprawa: Antropologia integralna w ‘Sumie teologicznej’ św. Tomasza 
z Akwinu), dr teologii życia wewnętrznego (Papieska Akademia Teologiczna 
w Krakowie, Rola przyjaźni w życiu duchowym św. Augustyna) oraz dr filozofii 
człowieka (Papieski Uniwersytet św. Tomasza z Akwinu w Rzymie, La 
dignita dell’uomo nel pensiero di san Tommaso d’Aquino). Wykładowca filozofii 
na uczelniach katolickich Krakowa i okolic, kierownik Sekcji Filozoficznej 
Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie oraz członek Polskiego 
Towarzystwa św. Tomasza z Akwinu (KUL, Lublin), a także Naukowego 
Towarzystwa Tomistycznego (UKSW, Warszawa). Jest autorem wielu 
książek i publikacji, znawcą Kościoła w Azji Środkowej i na Zakaukaziu oraz 
Watykanu i papieskich formacji zbrojnych. W pracy duszpasterskiej wspiera 
szczególnie rodzinę, a w uroczystościach patriotycznych szczególną uwagę 
poświęca „Żołnierzom Wyklętym” (Niezłomnym).

Wiesław Alojzy Mering – bp dr, ordynariusz włocławski w latach 2003-2021. 
Stopień doktora filozofii uzyskał w warszawskiej Akademii Teologii 
Katolickiej w 1976 r., na podstawie pracy: Koncepcja metafizycznej struktury 
duszy w tomizmie egzystencjalnym. Promotorem doktoratu był prof. 
Mieczysław Gogacz, dla którego W. Mering był pierwszym wypromowanym 
doktorem. Po doktoracie przebywał na rocznym stypendium rządu 
francuskiego na Uniwersytecie w Strasburgu. Był redaktorem naczelnym 

„Studiów Pelplińskich”, wykładowcą przedmiotów filozoficznych w wyższych 
seminariach duchownych w Pelplinie, Koszalinie i Elblągu. W latach 1992-
2003 sprawował urząd rektora WSD w Pelplinie. W 1996 r. ks. Mering 
opublikował podręcznik Wstęp do filozofii. Jest też autorem skryptu 
z metafizyki oraz ponad 1000 różnych tekstów naukowych, publicystycznych, 
duszpasterskich. Część z nich zebrano w książkach: Niezmiennie głosić 
Ewangelię (2013), Trochę świata (2020), Qui tacet, consentire videtur (2020), 
Kleksy myśli (2019) i Kleksy myśli 2 (2020). 
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Kazimierz Mikucki – ks. dr hab. Jest autorem ok. 50 prac naukowych 
o tematyce filozoficznej. Główne zainteresowania naukowe: teoria 
i metodologia filozofii tomistycznej w Polsce po II wojnie światowej, 
filozoficzne aspekty życia duchowego i konsekrowanego. Napisał książkę pt. 
Tomizm w Polsce po II wojnie światowej (Kraków 2016).  
Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5589-2681

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”, „Filo-
sofiji”, „Roczniku Tomistycznym” i in.  
Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6993-2178

Grzegorz Pyszczek – dr hab., socjolog kultury, filozof, absolwent historii 
filozofii Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego), pracuje w Akademii Pedagogiki Specjalnej 
w Warszawie, opublikował m.in. Nadnormalność jako zjawisko społeczne 
(2013).  
Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4221-7614
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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

Bruno Sadok – mgr, doktorant filozofii na studiach doktoranckich 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Jego zainteresowania 
naukowe skupiają się wokół metafizyki realistycznej, filozofii perypatetycko-
tomistycznej i filozofii czasu. 
Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0208-751

Maciej Sobiech – dr nauk humanistycznych (filologia angielska), adiunkt na 
Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Interesuje 
się twórczością G.K. Chestertona, dystrybucjonizmem angielskim, myślą 
Jacques’a Maritaina, tomizmem, personalizmem, romantyzmem angielskim, 
psychologią głębi C.G. Junga.

Antoni B. Stępień  – prof. zw. dr hab. emerytowany profesor Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego. Głównym przedmiotem jego zainteresowań 
filozoficznych są trzy dyscypliny: teoria poznania, metafizyka i estetyka.  
W teorii poznania podejmował: fenomenologiczną analizę deskrypcyjną, 
dyskusję ze sceptycyzmem oraz obronę możliwości wiedzy koniecznej 
dotyczącej świata. Jego teorię poznania należałoby określić mianem 
fundacjonalistycznej, maksymalistycznej i realistycznej. W metafizyce 
argumentuje za pochodnością świata od bytu absolutnego, osobowego, 
nieskończonego, wszechwiedzącego, wszechmocnego i nieskończenie 
dobrego; za odrębnością substancjalną człowieka w stosunku do innych 
bytów, w tym za niematerialnością najważniejszych działań umysłu ludzkiego 
oraz za istnieniem wolnej woli. Tezy te skłaniają go do uznania, że sens życia 
ludzkiego wykracza poza istnienie w świecie materialnym w takiej formie, 
w jakiej go teraz znamy. W stosunku do swego stanowiska filozoficznego 
używa określenia: „tomizm egzystencjalny w niektórych sprawach 
fenomenologizujący”. W estetyce podlega wpływowi fenomenologii  
w wydaniu Ingardena, a szczególnie - aksjologii fenomenologicznej. Jest 
autorem takich prac jak: Wstęp do filozofii (5 wydań); Elementy filozofii,; 
Wprowadzenie do metafizyki; O metodzie teorii poznania; Propedeutyka estetyki 
(2 wydania); Zagadnienie punktu wyjścia w filozofii. Teorie relacji: filozoficzne 
i logiczna; Studia i szkice filozoficzne (3 tomy).



Paulina Sulenta – dr, adiunkt w Katedrze Metafizyki na Wydziale Filozofii 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Do jej zainteresowań 
naukowych należą: metafizyka klasyczna (szczególnie tomizm egzystencjalny), 
metafizyka poznania, antropologia filozoficzna i filozofia Boga. W 2020 roku 
opublikowała monografię naukową pt. Stwórcza moc Boga. Stanowisko 
św. Tomasza z Akwinu. 
Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1222-2519

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. 
Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0796-8001

Bartosz Zalewski  – dr, prawnik, adiunkt w Katedrze Doktryn Polityczno-
Prawnych i Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie, radca prawny. Członek Naukowego Towarzystwa Tomistycznego 
i Polskiego Towarzystwa Historii Prawa. Autor licznych publikacji z zakresu 
historii prawa, w tym szczególnie z zakresu prawa rzymskiego, m.in. 
monografii Humanitas w ustawodawstwie Konstantyna Wielkiego. Religia - 
polityka – prawo (Lublin 2021). 
Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7508-354X

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 wydał monografię pt. Filozofia intelektu. Tomasza z Akwinu 
koncepcja intelektu możnościowego i czynnego, a w 2021 roku – przekład 
Tomaszowego Komentarza do „De Hebdomadibus” Boecjusza. 
Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4647-479X


