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Pani dr Urszula Wolska podejmuje 
w swojej książce ważny i aktualny temat, 
jakim jest problematyka człowieka jako 
rzeczy czy osoby w kontekście filozofii 
postmodernizmu.

Struktura książki jest typowa dla 
opracowań teoretycznych. Książka zbu-
dowana jest z czterech rozdziałów. Roz-
dział pierwszy zawiera dwa podrozdzia-
ły. Drugi podrozdział mieści w sobie 
sześć zagadnień. W rozdziale pierwszym 
Autorka książki koncentruje się na wy-
jaśnieniu najważniejszych pojęć i proble-
mów związanych z postmodernizmem, 
a w szczególności rozumieniu człowie-
ka ponowoczesnego. W drugim rozdzia-
le w siedmiu podrozdziałach Autorka 
przedstawia negatywne zjawiska nęka-
jące człowieka postmoderny. Rozdział 
trzeci książki zbudowany jest z dwóch 
podrozdziałów. Pierwszy składa się 

z jednej a drugi z dziewięciu części. 
Ostatni rozdział dotyczący tomistycznej 
teorii osoby jako propozycji osłabienia 
negatywnych zjawisk i ich skutków dla 
kondycji ponowoczesnego człowieka i zbu-
dowany jest z siedmiu podrozdziałów. 

Książkę rozpoczyna Wstęp, w którym 
występuje uzasadnienie potrzeby podję-
tych przez Autorkę badań. Wstęp jest 
także przewodnikiem po zawartej 
w książce treści. Część merytoryczną 
książki zamykają uogólnienia i wnioski 
końcowe, płynące z prezentowanych 
w książce analiz. 

Książka zaopatrzona jest w spis lite-
ratury w ujęciu bibliograficznym. Biblio-
grafia podzielona jest na: literaturę  
źródłową, literaturę pomocniczą i uzu-
pełniającą oraz strony internetowe. Li-
teratura przedmiotu jest bardzo bogata. 
Jej spis mieści się aż na 24 stronach opra-

Krzysztof Kalka

Recenzja

Urszula Wolska, Człowiek rzecz czy osoba? 
Wydawnictwo von borowiecky,  

Radzymin 2017, stron 331.

Dr hab. Krzysztof Kalka, prof. Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile.
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cowania. Obok literatury współczesnej 
wykorzystała Autorka teksty starożyt-
nych i średniowiecznych filozofów. Wy-
korzystana została, oprócz tekstów filo-
zoficznych, także literatura, opisująca 
człowieka ponowoczesnego, autorów 
z różnych dziedzin, np.: socjologii, psy-
chologii, ekonomii, politologii i teologii. 
Z tego względu praca stała się z koniecz-
ności interdyscyplinarna. Źródła litera-
turowe są odpowiednio dobrane i wyko-
r z y s tane  z  punk t u  w idz en ia 
podejmowanej problematyki i zdefinio-
wanych celów książki. Należy podkre-
ślić, że w książce wykorzystano literatu-
rę obcojęzyczną, co wzbogaca treść 
książki i jest szczególnie cenne w przy-
padku podjęcia rozważań w stosunko-
wo nowym obszarze wiedzy. 

W książce występuje bezpośrednie 
odwoływanie się do źródeł. Natomiast 
rzadko występują cytowania pośrednie. 
Odniesienia literaturowe (przypisy pro-
ste i rozszerzone) stosowane są bardzo 
często. Wskazuje to nie tylko na głębo-
kie znawstwo badanego przez Autorkę 
problemu, swobodne poruszanie się 
przez Nią w obrębie referowanej wiedzy 
oraz umiejętność refleksyjnego pożytko-
wania posiadanej wiedzy specjalistycz-
nej dla interpretacji nowoodkrytych 
przez siebie faktów badawczych, ale rów-
nież na rzetelność pisarską. 

Wywód Autorki jest uporządkowany, 
logiczny, naukowy, skoncentrowany wo-
kół podjętego przedmiotu badań. Książ-
ka napisana jest poprawnym, zrozumia-
łym i precyzyjnym językiem. Zwraca 
uwagę doskonała korekta edytorska 
książki.

Podjęta przez dr Urszulę Wolską kon-
frontacja wizji człowieka ponowoczesne-
go z tomistyczną teorią osoby jest waż-
nym i aktualnym zagadnieniem, które 
pomimo jego wagi nie jest podejmowa-
ne przez filozofów, gdyż – jak pisze Au-
torka – nie znaleziono w dostępnej lite-
raturze pozycji na ten temat (s. 7). I to 
według Autorki jest novum w tej książ-
ce: „rozpoznanie wizji człowieka pono-
woczesnego i jego konsekwencje odsła-
n iają  e lement y w pisujące  s ię 
w egzystencję życia człowieka… i to 
sprawia, że egzystencja staje się praw-
dziwą udręką, bowiem: Nic, co robimy 
nie daje się ostatecznie obronić” (s. 22).

Odkrycie tego, co dominuje w litera-
turze postmodernistycznej, jest nie-
zmiernie ważne dla filozofii i nie tylko. 
Głównym celem przedstawionym 
w książce są – jak pisze Autorka – bada-
nia ukierunkowane na poszukiwanie od-
powiedzi, czy ponowoczesnemu czło-
wiekowi pozostało poddać się losowi i czy 
ujęcie człowieka jako osoby w rozumie-
niu tomistycznym może pomóc człowie-
kowi uwikłanemu w zagrożenia współ-
czesnego świata w rozwiązywaniu 
związanych z nimi problemów lub w ni-
welowaniu ich skutków.

Autorka książki tak postawionym ce-
lom badań podporządkowuje określoną 
metodę pracy. Metoda ta, zasygnalizo-
wana we Wstępie książki dotyczy badań 
nad człowiekiem ponowoczesnym i je-
go problemami oraz tomistyczną teorią 
osoby przy zastosowaniu metody anali-
tyczno-syntetycznej oraz porównawczej. 
Zaproponowane ujęcie istoty ludzkiej ja-
ko osoby może być pomocne w częścio-
wym choćby zniwelowaniu negatywnych 
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zjawisk współczesności i zahamowaniu 
pogarszającej się kondycji duchowej czło-
wieka.

Uporządkowana, klarowna i konse-
kwentnie realizowana procedura badaw-
cza z właściwym jej zakorzenieniem 
w literaturze przedmiotu świadczy o wy-
sokich kompetencjach metodologicznych 
i dojrzałości intelektualnej Autorki oraz 
o zaawansowanym warsztacie badaw-
czym. Skrupulatna analiza treści pozwo-
liła na wyprowadzenie wielu bardzo in-
teresujących wniosków. Zrealizowane 
przez Autorkę badania należy ocenić wy-
soko. 

Dokonany w rozdziale pierwszym 
przegląd literatury, na temat postmoder-
nizmu jest spójny, a sposób jego opraco-
wania oceniam wysoko, chociaż ze 
względu na wielość i różnorodność po-
zycji dotyczących tego zagadnienia jest 

– siłą rzeczy – dość ogólny. W rozdziale 
pierwszym przegląd literatury na temat 
postmodernizmu jest spójny. Omówie-
nie ponowoczesnego człowieka słusznie 
zostało poprzedzone próbą wyjaśnienia 
i określenia postmodernizmu, gdyż de-
finicja człowieka związana jest z pono-
woczesnością. 

Trzeba podkreślić, że Autorka swo-
bodnie porusza się w bogactwie zakre-
ślonych interdyscyplinarnych pól proble-
mowych, dając świadectwo swej rozległej 
wiedzy i erudycji. Dużym walorem tej 
części książki (rozdział II) są pieczoło-
wicie opracowane przez Autorkę w skon-
densowanej formie bogate zespoły roz-
ważanej problematyki negatywnych 
zjawisk, które nękają człowieka postmo-
derny, a mianowicie nihilizmu jako 
głównego zła postmodernizmu, scjenty-

zmu z materializacją, utylitaryzacją 
i fragmentaryzacją człowieka i świata, 
problemów ponowoczesnego człowieka 
z tożsamością, infantylizacji człowieka 
z powodu infantylizacji kultury, „twierdz” 
bogatych i gett biednych – cywilizacji 
nadmiaru i braku, pogarszającego się sta-
nu zdrowia psychicznego i kondycji du-
chowej ponowoczesnego człowieka, 
postmodernistycznego społeczeństwa 
ryzyka.

W rozdziale trzecim, mającym tytuł 
Wizja człowieka jako osoby, Autorka sku-
piła się na filozofach starożytnych przed-
stawiając koncepcje człowieka u Sokra-
tesa, Platona i Arystotelesa, dając 
niejako podstawy do omówienia koncep-
cji osoby w ujęciu tomistycznym. Podję-
cie się analizy tomistycznej osoby spo-
wodowane jest tym – jak stwierdza 
Autorka – że „we współczesnym post-
modernistycznym świecie dominującym 
paradygmatem jest scjentyzm, a filozo-
fia w ramach tego poglądu jest tylko 
uogólnieniem nauk szczegółowych i przez 
to jest uprawianiem analizy języka. Od-
cięcie koncepcji człowieka w tym ujęciu 
od filozofii istnienia rodzi bardzo wiele 
problemów i zjawisk wpływających na 
złą kondycję duchową ponowoczesnego 
człowieka”.

Tomistyczna teoria osoby jako propo-
zycja osłabienia negatywnych zjawisk 
i ich skutków dla kondycji ponowocze-
snego człowieka to ostatni rozdział 
książki, który jest także podsumowa-
niem i określeniem kierunku współcze-
snej cywilizacji. Współczesna cywiliza-
cja, nazywana cywilizacją śmierci, jest 
zagrożeniem dla nowoczesnego człowie-
ka. Człowiek człowiekowi może być 
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człowiekiem tylko w cywilizacji miłości. 
Spełnieniem cywilizacji miłości jest dar 
miłości, wyrażony w darze z siebie dla 
dobra drugiej osoby. Poczynione w tym 
rozdziale omówienia, przeprowadzone 
analizy, wyprowadzone wnioski i uogól-
nienia są na bardzo wysokim poziomie. 
Wnikliwość i dociekliwość Autorki, 
umiejętności interpretacyjne nieraz trud-
nych tekstów naukowych, odwaga w pre-
zentowaniu własnych stanowisk, to 
wszystko daje znać o sobie w całości 
książki. Konsekwentne uzasadnienie 
oparcia się na tomistycznej teorii osoby 
dowodzi, jak zdecydowanie bliska jest 
Autorce ta teoria i jak z nią potrafi się 
identyfikować. Tekst ukazuje stan i wy-
soki poziom refleksji filozoficznej. 

Recenzowana książka ma bezsprzecz-
nie wiele zalet, które razem wzięte skła-
dają się na wartościowy zamysł badaw-
czy wpisany w ważny temat. Autorka 
książki pozwala się poznać jako bardzo 
elokwentny, refleksyjny i sprawny meto-
dologicznie badacz rzeczywistości filo-
zoficznej. 

Cenię tę książkę za jej nastrój poszu-
kiwań, bogatą treść poznawczą i filozo-
ficzną, odsłanianie egzystencjalnego wy-
miaru człowieka jako chronienia dobra 
osób. Rozumienie człowieka nie może 
być wadliwe i dlatego koncepcje czło-
wieka ukazywane w tej książce, ze 
względu na ich wpływanie na funkcje 
w społeczeństwie domagają się poważ-
nego traktowania człowieka i osoby.
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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


