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Kolejne, już czwarte, Sympozjum Tomi-
styczne, odbyło się 9 marca 2021 roku 
w Wyższym Seminarium Duchownym 
im. Jana Pawła II w Łomży. Tegorocz-
ne spotkanie zostało zatytułowane: To-
masz z Akwinu a wyzwania współczesno-
ści. Organizatorami sympozjum było 
Wyższe Seminarium Duchowne w Łom-
ży, Naukowe Towarzystwo Tomistycz-
ne oraz Wydział Filozofii Chrześcijań-
skiej UKSW. Okazją do zorganizowania 
tego wydarzenia była 748 rocznica śmier-
ci św. Tomasza z Akwinu. Organizato-
rzy spotkania zaplanowali je z zamiarem 
przyjrzenia się oczami Tomasza z Akwi-
nu różnym wyzwaniom, jakie stawia 
przed człowiekiem współczesność. Ta-
ki szeroki punkt widzenia pozwolił na 
zwrócenie uwagi na szerokie spektrum 

wyzwań, do których należą zarówno od-
krycia w naukach szczegółowych, wy-
zwania pedagogiczne, wyzwania zwią-
zane z wiarą, jak i ekologizm, liberalizm, 
a także transhumanizm. Sympozjum 
otworzył rektor Wyższego Seminarium 
Duchownego, ks. dr Robert Bączek, któ-
ry wyraził radość z kolejnego spotkania, 
a także zachęcił do czynnego uczestni-
czenia w spotkaniu naukowym.

Pierwszy referat, zatytułowany: 
Współczesność tomizmu, przedstawił Ar-
tur Andrzejuk. Rozpoczął od przywo-
łania pojęcia współczesności w ujęciu 
Mieczysława Gogacza, które odnosi się 
do „tego, czym człowiek aktualnie żyje, 
co jest dla niego ważne”. Zaznaczył, że 
błędne jest interpretowanie współcze-
sności w kategoriach czasu, gdyż wiąże 

Michał Zembrzuski
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się z uwikłaniem w kategorie postępu 
(to, co nowsze, jest lepsze). Tym, czym 
człowiek jednak żyje, niezależnie od cza-
su, jest prawda i dobro, które wskazują 
na osobę, która żyje mądrością i miło-
ścią. W tym aspekcie, nie wszystko, 
czym człowiek żyje, jest faktycznie 
współczesne. W encyklice Fides et ratio 
Jana Pawła II odnaleźć można interesu-
jącą wskazówkę (n. 43-44), w której Pa-
pież mówi o „nieprzemijającej nowości 
myśli św. Tomasza z Akwinu”. Artur 
Andrzejuk w swoim referacie ukazał 
właśnie tę nowość w odniesieniu do me-
todologicznych tez, które wiążą się z re-
alizmem tomistycznym, pluralizmem, 
a także istotowym układem przyczyn, 
a w odniesieniu do tez przedmiotowych, 
które wiążą się z rozumieniem istnienia 
jako pierwszego aktu bytu, wyjątkowym 
rozumieniem człowieka jako człowieka 
i jako osoby. Z tematem osoby wiążą się 
kolejne tematy, a więc temat rozumno-
ści, wolności, prawa naturalnego, relacji 
osobowych.

Kolejny referat, pt. Sztuka pradziejo-
wa, zaprezentował Jerzy Nitychoruk. 
W swojej prezentacji pokazał wiele ar-
chaicznych śladów i przejawów tworzo-
nej przez człowieka kultury. Zaprezen-
tował odkrycia archeologiczne, które 
obejmują zarówno malowidła, jak i pier-
wotne rzeźby z różnych obszarów świa-
ta. To, co stanowi wyzwanie współcze-
sności, zdaniem Jerzego Nitychoruka, to 
pojawiające się wciąż odkrycia, które na-
leży interpretować w kluczu odpowiedzi 
na pytanie, kim jest człowiek, jaka jest 
jego geneza i czy kultura, którą tworzy, 
faktycznie jest efektem jego biologicznej 
ewolucji.

Wyzwania współczesności związane 
z kwestiami moralnymi zostały podjęte 
przez biskupa Jacka Grzybowskiego 
w referacie pt. Spór o sumienie – subiek-
tywny sąd czy głos prawdy? Perspektywa 
tomistyczna. Zwrócił on uwagę, że 
współczesne utożsamianie sumienia z po-
wierzchowną i dowolną świadomością 
moralną, a także redukcja człowieka do 
jego subiektywności nie prowadzą do 
wyzwolenia, czego najczęściej się ocze-
kuje, ale do zniewolenia. Sumienie 
współcześnie odgrywa rolę czynnika 
usprawiedliwiającego własne rozstrzy-
gnięcia, wybory i działania. Jacek Grzy-
bowski odwołał się do różnych przeja-
wów współczesnej kultury, a także 
wspierających ją koncepcji filozoficznych, 
by pokazać, jak wielką rolę odgrywa su-
mienie poszukujące obiektywnej praw-
dy i dobra. Tomistyczne rozumienie su-
mienia opiera się właśnie na realizmie 
poznawczym, a także na własnościach 
transcendentalnych istniejącego bytu. 
W innym przypadku zgodność z samym 
sobą, autentyczność staje się probierzem 
postępowania subiektywnego i dowol-
nego. 

Kolejny referat, pt. Rola człowieka 
w świecie – podstawy antropologiczno-ak-
sjologiczne wychowania proekologicznego, 
zaprezentowała Ewa Pawłowicz-So-
snowska. W swoim wystąpieniu zwró-
ciła uwagę na to, że problematyka wy-
chowania proekologicznego wpisuje się 
w szerszy kontekst badań naukowych re-
lacji człowiek – środowisko społeczno-

-przyrodnicze, które prowadzone są po-
za pedagogiką także w psychologii 
i socjologii. W referacie podjęte zostały 
następujące tematy: rozumienie ekolo-
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gii, antropologii i aksjologii wychowa-
nia ekologicznego, wartości proekolo-
gicznych a także wprost wychowanie 
ekologiczne. W swoim referacie Ewa 
Pawłowicz-Sosnowska szczególną uwa-
gę poświęciła założeniom antropologii, 
która powinna być oparta na myśli to-
mistycznej i personalistycznej. Zapre-
zentowane zostały także własne bada-
nia empiryczne, które w interesujący 
sposób ukazały stosunek młodych ludzi 
do wartości proekologicznych w Polsce. 

Referat poświęcony problematyce fi-
lozofii prawa i wyzwaniom z nią zwią-
zanym zaprezentowała Natalia Herold. 
Tytuł wystąpienia brzmiał: Teoria pra-
wa naturalnego wobec pozytywizmu praw-
niczego. Polemika Czesława Martyniaka 
z Hansem Kelsenem. W swoim wystąpie-
niu zaprezentowała postać Kelsena, 
główne tezy jego pozytywizmu prawni-
czego, oraz interpretację prawa natural-
nego a następnie jedną z poważniejszych 
krytyk tej myśli, której dokonał jeszcze 
przed wojną lubelski tomista, Czesław 
Martyniak. Zdaniem Natalii Herold 
kluczowa różnica między tymi myślicie-
lami polega na tym, że obiektywna pod-
stawa etyki, a więc również prawa, we-
dług Martyniaka jest zabezpieczeniem 
w formułach normatywnych psychofi-
zycznej struktury człowieka, według zaś 
Kelsena jest jej uniezależnieniem, odse-
parowaniem od psychologii i socjologii, 
etyki teorii politycznych, postulatów 
społecznych. Według Martyniaka pra-
wo ma na celu doczesne dobro publicz-
ne, a u Kelsena ma być niezależne od ja-
kichkolwiek postulatów społecznych, a w 
związku z tym ma być także niezależne 
od dobra wspólnego.

Izabella Andrzejuk zaprezentowała 
referat pt. Filozofia tomistyczna a współ-
czesne zagrożenia wiary. Umieściła swój 
temat w obszarze filozofii religii i sku-
piła uwagę na tomistycznej interpretacji 
ascetyki i mistyki, a więc na rozumieniu 
życia religijnego. Zidentyfikowała za-
grożenia wiary, które najczęściej miesz-
czą się w kulturze (ateizacja, błędne ro-
zumienie wolności, a także Kościoła, 
mylenie wiedzy z wiarą). Swój referat 
poświęciła także zaakcentowaniu pro-
blemów związanych wprost z rozwojem 
życia religijnego, które wynikają z ak-
centowania uczuciowości, z pojawiającej 
się w życiu religijnym rozpaczy czy też 
choroby skrupułów. Izabella Andrzejuk 
jednocześnie wskazała, że myśl tomi-
styczna ma, niełatwe do przyjęcia przez 
współczesnego człowieka, ale tradycyj-
ne, odpowiedzi, które wspierają i wzmac-
niają życie religijne. Należą do nich re-
lacje osobowe, naturalne usprawnienia 
intelektualne i wolitywne, wprowadza-
nie porządku w uczuciach.

Kolejny referat omawiał problematy-
kę wprost teologiczną. Wystąpienie, pt. 
Zbawienie według św. Tomasza z Akwi-
nu i Marcina Lutra, przedstawił Przemy-
sław Artemiuk. Odwołując się do współ-
czesnych interpretacji, a także samych 
tekstów Akwinaty, zaprezentował rozu-
mienie zbawienia u Akwinaty, a w dal-
szej kolejności także u Marcina Lutra. 
Koncepcje soteriologiczne tych dwóch 
autorów zaważyły na współczesnym ro-
zumieniu tego zagadnienia. Według 
Lutra człowiek pomimo usprawiedliwie-
nia, jakiego dokonał Chrystus, nadal po-
zostaje grzesznikiem. Według Akwina-
t y, który w sposób w y ważony 
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i syntetyczny przedstawił motywy i kon-
sekwencje zbawienia, zagadnienie to 
ujawnia kluczową rolę ludzkiej wolno-
ści. Boskie odkupienie, a także ludzka 
wolność, współpracują ze sobą dając 
człowiekowi możliwość odzyskania 
w sobie obrazu Bożego. Myśl Akwina-
ty w prezentacji Przemysława Artemiu-
ka wybrzmiała jako ta, która sama mo-
że stanowić wyzwanie dla współczesnych 
dramatycznych albo też uwikłanych 
w ukryte założenia modeli soteriologicz-
nych.

Jako ostatni referat, pt. Tomasz 
z Akwinu a wyzwania transhumanizmu, 
przedstawił Michał Zembrzuski. Swo-
ją prezentację rozpoczął od próby zdefi-
niowania transhumanizmu, ukazania 
wielu jego postaci, a także wielu zało-
żeń, które należy traktować jako cele wy-
znaczone do realizowania. Zwrócił uwa-
gę, jak na cele transhumanizmu można 
spojrzeć oczami Tomasza z Akwinu. 
Pierwsza sprawa dotyczyła rozumienia 
możliwości zmiany samej natury ludz-
kiej, a więc możliwości poprawiania sta-
nu ontycznego człowieka. Druga doty-
czyła zmian w obszarze poznawczych 
zdolności człowieka (szczególnie inte-
lektualnych), a także wolitywnych, któ-
re mają być wolnym ale przede wszyst-

kim o wiele bardziej niż dotychczas 
skutecznym, osiąganiem dobra. Michał 
Zembrzuski zwrócił uwagę, że cele tran-
shumanizmu ostatecznie związane są 
z poprawianiem lepszego samopoczucia, 
redukcją popędów, wysubtelnieniem do-
znań, które mają wpływać na ogólny do-
brostan człowieka. W ten sposób utyli-
tarystyczne założenia wyrażają się 
w pragnieniu zmiany samej natury ludz-
kiej na anielską i usunięciem samego 
człowieka jako osoby (osoba jest czymś 
najdoskonalszym w naturze) z istnieją-
cej rzeczywistości.

Wygłoszone referaty ze względu na 
poruszane tematy spotkały się z żywym 
zainteresowaniem słuchaczy. Poruszone 
wątki współczesnych wyzwań, zapre-
zentowane z perspektywy filozofii i teo-
logii Tomasza z Akwinu, utwierdziły 
słuchaczy w przekonaniu, że należy 
z myślą Akwinaty ze spokojem spoglą-
dać na naukowe i kulturowe zagrożenia 
współczesnego świata.

W trakcie Sympozjum Tomistyczne-
go odbyła się także promocja książki Jac-
ka Grzybowskiego pt. Potęga kultury. 
Wydanie książki zostało dofinansowa-
no ze środków Ministra Kultury, Dzie-
dzictwa Narodowego i Sportu, pocho-
dzących z Funduszu Promocji Kultury.
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praktycznej życia gospodarczego w tekstach Tomasza z Akwinu. 
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Tomasz Duma – ks. dr hab., 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. 
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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

Wojciech Kilan – mgr, członek Naukowego Towarzystwa Tomistycznego 
oraz Pracowni Badań nad Światem Przeżywanym. Zainteresowania 
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Głowali pracuje nad rozprawą doktorską pod tytułem: Tomistyczna etyka 
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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 
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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 
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Henryk Majkrzak SCJ – ks. dr hab. teologii dogmatycznej (Uniwersytet 
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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. 
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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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o tematyce filozoficznej. Główne zainteresowania naukowe: teoria 
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metafizyki i psychologii, a dokładnie filozoficznych podstaw koncepcji 
psychologicznych i antropologicznych aspektów prawdy. Publikuje, 
uczestniczy w konferencjach, tłumaczy w j. angielskim. 
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