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17 listopada 2018 roku w gmachu UKSW 
przy ul Wóycickiego 1/3 w Warszawie 
odbyła się XII już edycja wręczenia Na-
gród im. prof. Mieczysława Gogacza za 
najlepsze prace magisterskie z tomizmu. 
Wręczenie nagród było połączone z kon-
ferencją Tomizm konsekwentny, dedyko-
waną Profesorowi w 92. rocznicę urodzin. 

Konferencję otworzył prof. Artur An-
drzejuk, witając najpierw prof. Mieczy-
sława Gogacza, który dzięki nagrodzie 
swego imienia dostarcza okazji do tego 
spotkania. Następnie przywitał zapro-
szonych gości: prof. Marię Janik-Cza-
chor (prof. Instytutu Chemii Fizycznej 
PAN); prof. Annę Latawiec (Dziekana 
WFCh UKSW); prof. Annę Lemańską, 
laureatów Nagrody, członków Kapituły 
Nagrody (w tym dr hab. Magdalenę 
Płotkę, nowego członka Kapituły).

Ponadto prof. Andrzejuk przekazał 
szczególne pozdrowienia i urodzinowe 

życzenia dla prof. Gogacza oraz życze-
nia udanej konferencji dla wszystkich jej 
uczestników od biskupa Wiesława Me-
ringa z Włocławka i prezesa Wojciecha 
Płazaka z Londynu – patronów honoro-
wych Nagrody. Poinformował również 
o reaktywowaniu Naukowego Towarzy-
stwa Tomistycznego, które stało się  
instytucjonalnym patronem Nagrody, 
a także o fakcie objęcia patronatem me-
dialnym konferencji przez dwumiesięcz-
nik i portal internetowy pt. „Filozofuj!” 
oraz przez „Rocznik Tomistyczny”.

Ostatnim akcentem otwarcia konfe-
rencji była krótka prezentacja świeżo 
wydanych książek: tłumaczenia traktatu 
Tomasza Suttona, De esse et essentia, 
w przekładzie ks. Piotra Korduli ze wstę-
pem dra Dawida Lipskiego (Tomasz 
Sutton, De esse et essentia, przekł. P. Kor-
dula, wstęp D. Lipski) oraz własnej  
A. Andrzejuka, Filozofia bytu w tekstach 

Izabella Andrzejuk

Konferencja „Tomizm konsekwentny” 
z okazji 92. urodzin prof. Mieczysława 

Gogacza
17 listopada 2018
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Izabella Andrzejuk

Tomasza z Akwinu, dedykowanej prof. 
Gogaczowi.

Kolejną część konferencji stanowiło 
rozdanie nagród. Przewodniczący Ka-
pitułu Nagrody, prof. A. Andrzejuk 
wraz z jej członkiem, płk. drem Jerzym 
Niepsujem wręczali kolejno nagrody lau-
reatom. Nagrodę złotą otrzymał mgr Re-
migiusz Sokalski za pracę magisterską, 
pisaną pod kierunkiem ks. prof. Miro-
sława Mroza z UMK, zatytułowaną: 

„Napełnisz mnie weselem przy obliczu Two-
im” (Ps 16,11). Kształtowanie ludzkich 
uczuć w świetle Summa Theologiae I-II, qq. 
22–48 św. Tomasza z Akwinu. Nagrodę 
srebrną otrzymał ks. mgr Patricius Neo-
nnub za pracę magisterską, pisaną pod 
kierunkiem ks. prof. Andrzeja Mary-
niarczyka i ks. dr. hab. Tomasza Dumy 
z KUL, zatytułowaną: The First Truth 
As The Source Of All Truth: Analysis Of I Quaes-
tio De Veritate St. Thomas Aquinas. Trze-
cią, również srebrną nagrodę, odebrał 
mgr Marcin Mateusz Worek za pracę 
magisterską, pisaną pod kierunkiem ks. 
prof. Maryniarczyka i zatytułowaną: 
Wyznaczniki realizmu filozoficznego w uję-
ciu Étienne Gilsona i Mieczysława A. 
Krąpca.

Po uroczystości rozdania nagród pro-
wadzenie konferencji przejął dr hab. Wi-
told Płotka, prof. UKSW zapowiadając 
wystąpienie prof. Marii Janik-Czachor, 
zatytułowane: Relacja Nauczający – 
Uczeń. Specyfika w dziedzinie nauk ści-
słych. Pani Profesor na początku swoje-
go wystąpienia zwróciła uwagę na 
wyjątkowość relacji nawiązywanych 
między mistrzem i jego uczniem, wska-
zując, że z tej wyjątkowej funkcji ludzie 
zdawali sobie sprawę już w starożytno-

ści. Przykładem na ową świadomość mo-
że być przekazanie płaszcza proroka 
przez Eliasza Elizeuszowi. Prelegentka 
odwołała się również do bardziej współ-
czesnych przykładów: prof. Krzysztofa 
Maurina (wybitnego matematyka i filo-
zofa) i Jacka Woronieckiego (znanego 
tomisty). Profesor Janik-Czachor, korzy-
stając z przytoczonych autorytetów, 
zwróciła szczególną uwagę na cnotę dłu-
gomyślności, łagodności i łaskawości, ja-
ko na te najbardziej potrzebne mistrzo-
wi. Jak stwierdziła, długomyślność jest 
potrzebna, aby umieć cierpliwie czekać 
na efekty pracy, nie ulegając smutkowi 
czy zniechęceniu. Z kolei łaskawość i ła-
godność powstrzymuje mistrza przed 
wyciąganiem konsekwencji z błędnego 
i wadliwego postępowania ucznia, by ten 
nie czuł się zbyt surowo ukarany czy oce-
niony niesprawiedliwie. 

Choć – jak zauważyła prelegentka – 
uczeń jest „kowalem swego losu”, to jed-
nak przejawiane przez niego posłuszeń-
stwo wobec mistrza ukazuje, iż przyjął 
on cele ukazywane mu przez nauczycie-
la jako swoje.

Prelegentka, przechodząc do egzem-
plif ikacji relacji między mistrzem 
i uczniem na terenie nauk ścisłych, roz-
poczęła swoje rozważania od Galileusza, 
jako tej osoby, która należała do pierw-
szych stosujących metodę doświadczal-
ną. Najbardziej ewidentnym tego przy-
kładem może być tzw. eksperyment 
krzyżowy jego autorstwa. Ów ekspery-
ment w swojej istocie stanowi doświad-
czenie rozstrzygające prawdziwość bądź 
fałszywość jakieś hipotezy. Jak prele-
gentka zaznaczyła, w naukach (również 
naukach ścisłych) samo nagromadzenie 
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faktów nie stanowi jeszcze nauki. Wła-
ściwym bowiem zadaniem nauki jest 
ustalanie prawidłowości następstwa  
i współwystępowania zjawisk. Jak kon-
kretnie dzieje się to w naukach szczegó-
łowych, prof. Janik-Czachor, pokazała 
na przykładzie nanomateriałów, a kon-
kretnie nanorurek (specyficznych struk-
tur wielocząstecznowych o budowie 
w kształcie rurki), wykorzystywanych 
w analizach chemicznych, w biologii 
a także w medycynie.

Kończąc swoje wystąpienie, Prele-
gentka wyraziła niepokój, czy inten-
sywny rozwój nauki i techniki nie spo-
woduje zarazem utraty tradycji, a w 
konsekwencji oderwania się ludzi od 
ożywczych sił duchowych przez nią wy-
znaczanych.

Ostatnią częścią naukową konferen-
cji były referaty Laureatów Nagrody. 
Wszyscy laureaci na początku swoich 
wystąpień dziękowali swoim promoto-
rom, a także Kapitule Nagrody za wy-
różnienie ich prac dyplomowych.

Jako pierwszy wystąpił mgr R. Sokal-
ski, laureat złotej nagrody. W swoim wy-
stąpieniu, zatytułowanym: Kształtowa-
nie ludzkich uczuć w świetle Summa 
Theologiae I-II, qq. 22–48 św. Tomasza 
z Akwinu, scharakteryzował rolę i zna-
czenie uczuć w strukturze człowieka. 
Zwrócił też uwagę, że są one naszym na-
turalnym wyposażeniem, jednakże do-
magają się wychowania, aby podlegały 
rozumowi oraz woli i służyły ludzkiemu 
rozwojowi. Problematyka uczuć w wy-
stąpieniu mgra Sokalskiego umieszczo-
na była w perspektywie teologicznej. 
Dlatego też prelegent zaprezentował 

również, jak wyglądało funkcjonowanie 
uczuciowości w Chrystusie. 

Następnie ks. mgr P. Neonnub roz-
począł swoje wystąpienie od krótkiej in-
formacji o sobie i o okolicznościach pod-
jęcia studiów na KUL-u (dokąd trafił aż 
z Indonezji). W swoim wystąpieniu krót-
ko scharakteryzował także najbardziej 
kluczowe kwestie swojej pracy dyplomo-
wej, jak: problem prawdy w ujęciu św. 
Tomasza, definicje prawdy, relacje mię-
dzy intelektem a poznawanymi rzecza-
mi czy prawdy w intelekcie Bożym 
i ludzkim. Swoje analizy umieścił w szer-
szym kontekście intelektualnych po-
przedników Akwinaty.

Z kolei trzeci laureat, mgr M. Worek 
swoje wystąpienie podzielił na dwie czę-
ści. W pierwszej skupił się – jak sam to 
określił – na kulisach powstawania re-
alizmu filozoficznego. Następnie w dru-
giej części zaprezentował wnioski, do 
których doszedł w swojej pracy magi-
sterskiej. Ponadto prelegent podjął tak-
że kwestię (skądinąd znaną już w to-
m i z m ie  low a ń sk i m)  t a k iego 
uwspółcześnienia tomizmu, aby mógł on 
sprostać rodzącym się wyzwaniom 
w rozwijających się niezwykle intensyw-
nie naukach szczegółowych.  

Po zakończeniu konferencji prowa-
dzący, Witold Płotka, zaprosił wszyst-
kich uczestników na poczęstunek i już 
mniej oficjalne spotkanie z prof. Mie-
czysławem Gogaczem. 

Kolejną konferencję oraz edycję na-
gród zaplanowano na 16 listopada 2019 
roku.



Tomizm w czasie zarazy – cykl 
internetowych mini-wykładów 
z tomizmu

Naukowe Towarzystwo Tomistyczne jest beneficjentem programu grantowego 
„Kultura w sieci” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach którego 
realizuje projekt pn. „Tomizm w czasie zarazy”. Celem realizacji projektu jest 
wykorzystanie możliwości cyfrowych do popularyzacji podstawowych zagadnień 
z filozofii klasycznej w wersji św. Tomasza z Akwinu. Zadanie obejmuje prezentację 
problematyki ontologicznej (filozofia bytu), antropologicznej (psychologia), 
etycznej oraz elementów myśli społecznej i politycznej oraz najważniejszych tez 
teologii Tomasza z Akwinu. W sumie planuje się przygotowanie 90 mini-wykładów 
(15-20 minut) udostępnionych na platformie YouTube oraz na stronie internetowej 
Towarzystwa. Realizacja zadania przewiduje ponadto wydanie dwóch ebooków 
w otwartym dostępie, popularyzujących myśl św. Tomasza z zakresu psychologii 
oraz z etyki, stanowiących kontynuację cyklu rozpoczętego książką Tomasz 
z Akwinu jako filozof (dwa wydania, pierwsze 2017, drugie 2019). 

Strona internetowa: 
https://www.tomizm.org/projekty/tomizm-w-czasie-zarazy/ 
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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, do roku 2017 wykładowca w Wyższej Szkole 
Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki oraz Wyższej Szkole 
Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie. 
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). 
Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4961-2580

Tomasz Ćwiertniak – mgr filozofii i politologii, absolwent Wydziału Nauk 
Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Magisterium z politologii 
uzyskał w 2011 r. na podstawie pracy „Człowiek, społeczeństwo, państwo 
w myśli o. M.A. Krąpca” (promotor: prof. dr hab. Wojciech Kaute), zaś 
magisterium z filozofii w 2018 r. na podstawie pracy „Tomizm konsekwentny 
Mieczysława Gogacza na tle dziejów tomizmu” (promotor: prof. zw. dr hab. 
Andrzej Noras). Obecnie doktorant w Instytucie Filozofii Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach, gdzie przygotowuje rozprawę poświęconą analizie 
porównawczej tomizmu egzystencjalnego M.A. Krąpca i tomizmu 
konsekwentnego M. Gogacza.  
Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9515-6168

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., monografii The 
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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

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

Stanisław Janeczek – ks. prof. dr hab. Profesor Wydziału Filozofii 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Swoje badania koncentruje przede 
wszystkim na historii filozofii nowożytnej, zwłaszcza wieku XVII i XVIII, 
historii filozofii polskiej XVIII i XX w. i historii oświaty. Zajmuje się też 
dziejami filozofii w środowisku KUL oraz redaguje monumentalną serię 
wydawniczą pt. Dydaktyka Filozofii. 
Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3458-8634

Krzysztof Kalka – dr hab. prof. nadzwyczajny Państwowej Uczelni 
Stanisława Staszica w Pile. Zajmuje się badaniami dotyczącymi wzajemnych 
relacji wykształcenia i wychowania. Autor wielu publikacji z zakresu filozofii 
średniowiecznej, teologii, antropologii, etyki, etyki zawodowej. Interesuje się 
problematyką sprawności moralnych, etyką zawodową, relacjami. Jest 
uczniem Profesora Mieczysława Gogacza.
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Marcin Karas – prof. dr hab., historyk filozofii - pracuje w Zakładzie Filozofii 
Polskiej Instytutu Filozofii UJ. Prowadzi badania z historii idei i z filozofii 
średniowiecznej, jest autorem ponad 180 publikacji. Ostanio zajmuje się 
głównie kosmologią wczesnonowożytną i filozofią dziejów. Opublikował  
m.in. książki: Koncepcja czasu w pismach Williama Ockhama (Kraków 2003), 
Natura i struktura wszechświata w kosmologii św. Tomasza z Akwinu (Kraków 
2007), a także prace: Z dziejów Kościoła. Ciągłość i zmiana w Kościele 
rzymskokatolickim w XIX i XX wieku (Sandomierz 2008), Integryzm Bractwa 
Kapłańskiego św. Piusa X (Kraków 2008), czy też Historiozofia Teilharda  
de Chardin wobec tradycyjnej myśli chrześcijańskiej (Kraków 2012), liczne 
artykuły (45) oraz przekłady (43). 
Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2288-9512

Marian Kowalski – absolwent germanistyki w Instytucie Germanistyki 
Uniwersytetu Warszawskiego. Tam również kontynuuje studia jako 
doktorant. W kręgu jego zainteresowań badawczych są zagadnienia 
z pogranicza lingwistyki i filozofii, zwłaszcza z filozofii św. Tomasza z Akwinu. 
Podejmował studia porównawcze metafizyki Tomasza z fenomenologią 
Edyty Stein.  
Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3783-256X

Marian Kryk – absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS oraz 
Wydziału Filozofii KUL Jana Pawła II na kierunku Retoryka Stosowana. 
Doktorant na Wydziale Filozofii w Katedrze Filozofii Kultury i Sztuki KUL Jana 
Pawła II. Przygotowuje rozprawę pod kierunkiem prof. dra. hab. Piotra 
Jaroszyńskiego dotyczącą personalistycznej koncepcji kultury w ujęciu o. Jacka 
Woronieckiego. Interesuje się myślą o. J. Woronieckiego, metafizyką 
i antropologią filozoficzną.

Andrzej T. Kubanowski  – doktor nauk teologicznych, specjalista z zakresu 
teologii moralnej i bioetyki, nauczyciel akademicki na Wydziale 
Teologicznym UMK w Toruniu, zawodowy copywriter. Członek 
Stowarzyszenia Teologów Moralistów, Polskiego Towarzystwa 
Teologicznego, Naukowego Towarzystwa Tomistycznego, Dobrzyńskiego 
Towarzystwa Naukowego i Pracowni Tomizmu Biblijnego UMK. Autor 
kilkunastu artykułów z zakresu teologii moralnej Tomasza z Akwinu 
i chrystianologii moralnej. Do jego zainteresować badawczych należą 
tomizm biblijny, średniowieczna etyka i teologia moralna, antropologia 
teologiczna i filozoficzna, antropologiczne podstawy bioetyki. 
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Dawid Lipski – dr, stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał w 2014 r. 
na podstawie rozprawy Spór między Tomaszem z Akwinu i Janem Peckhamem 
o jedność formy substancjalnej w człowieku. Źródła i konsekwencje. 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”. Adiunkt w Wyższej Szkole 
Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. 
Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2136-0622

Maciej Nowak – urodzony 24 kwietnia 1997 roku, ukończył II Liceum 
Ogólnokształcące imienia Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim. 
W 2016 roku rozpoczął studia na Politechnice Warszawskiej na kierunku 
Elektrotechnika. Później postanowił zrealizować swoje zainteresowania 
i został studentem filozofii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW. 
Interesuje się filozofią analityczną, historią filozofii i muzyką.

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, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie. Kierownik (p/o) Katedry Historii Filozofii 
Polskiej. 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 
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Marek Prokop – dr, historyk filozofii, bibliotekoznawca, arabista. Studiował 
historię filozofii w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w latach 1969-
1974, zakończone magisterium u prof. M. Gogacza. Doktoryzował się ze 
średniowiecznej filozofii arabskiej u prof. M.-T. d Àlverny na Uniwersytecie 
w Poitiers w 1978 roku. Po doktoracie kierował działem rękopisów  
Biblioteki Polskiej w Paryżu (do 1991). Od 1995 r. jest pracownikiem 
naukowym Zakładu Biografistyki Polonijnej PUNO. W 2009 r. opublikował 
zbeletryzowaną opowieść o filozofii, zbudowaną na kanwie podróży do 
różnych krajów, kultur i środowisk, zatytułowaną Podróże z Awicenną.

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 
aktywnym badaczem na Uniwersytecie Abat Oliba w Barcelonie (Hiszpanii).

Kacper K. Sakowicz  – doktorant na Wydziale Filozofii Katolickiego 
Uniwersytety Lubelskiego (KUL). Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego (2015/2016), Laureat Złotej Nagrody im.  Prof. Mieczysława 
Gogacza za pracę magisterską oraz laureat programu stypendialnego im. 
Prof. Stefana Swieżawskiego. Jego zainteresowania filozoficzne ogniskują się 
wokół metafizyki i filozofii społecznej. Jest uczniem księdza Profesora 
Andrzeja Maryniarczyka.  
Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4721-3762

Marcin Sieńkowski – kapłan diecezji ełckiej, doktor nauk humanistycznych 
w zakresie filozofii, prefekt i wykładowca przedmiotów filozoficznych 
w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Ełckiej, interesuje się 
metafizyką, filozofią religii, relacją wiara-rozum i problematyką powołania, 
jest uczniem prof. dra hab. Piotra Jaroszyńskiego i absolwentem Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 
Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0679-5006

Marcin Trepczyński  – dr, adiunkt w Zakładzie Historii Filozofii Starożytnej 
i Średniowiecznej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, członek 
zespołu dr Magdaleny Bieniak przygotowującego edycje krytyczne 
Quaestiones Theologiae Stefana Langtona i studia dot. twórczości tego 
myśliciela (http://langton.uw.edu.pl). Autor publikacji m.in. z zakresu XII- 
i XIII-wiecznej filozofii, logiki i teologii, w tym książki Ścieżki myślenia Alberta 
Wielkiego i Tomasza z Akwinu, a także edukacji filozoficznej. Od 2019 r. 



redaktor naczelny Edukacji Filozoficznej. Uczeń prof. Mieczysława Boczara  
i dr. Adama Górniaka.  
Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0612-2597

Jerzy Tupikowski – ks. dr hab., profesor Papieskiego Wydziału 
Teologicznego we Wrocławiu. Badania naukowe koncentruje na metafizyce, 
zwłaszcza w jej nurcie klasycznym (realistycznym) oraz na teologii naturalnej. 
Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1086-5000

Marcin Worek – absolwent studiów filozoficznych Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego. Współpracownik katolickiego czasopisma dla 
młodych „Adeste”, autor artykułów dotykających problematyki filozoficznej, 
antropologicznej i teologicznej. Reprezentant lubelskiego oddziału fundacji 

„Deo et Patriae” im. o. prof. Mieczysława A. Krąpca. Swoje zainteresowania 
naukowe skupia wokół realizmu filozoficznego, tomizmu, zagadnień 
metafilozoficznych i metaprzedmiotowych.

Michał Zembrzuski – dr, asystent w Katedrze Historii Filozofii Starożytnej  
i Średniowiecznej Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW. Pracę 
doktorską poświęcił tematyce zmysłów wewnętrznych w koncepcji  
św. Tomasza z Akwinu. 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”. Najnowsza jego publikacja to: Filozofia intelektu. Tomasza 
z Akwinu koncepcja intelektu możnościowego i czynnego, „Liberi libri”, 
Warszawa 2019, stron 404. 
Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4647-479X


