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Jan Paweł II w encyklice Fides et ratio 
formułuje integralną wizję filozofii, cha-
rakterystyczną przynajmniej dla kultu-
ry euroatlantyckiej. Jest to filozofia po-
jęta maksymalistycznie, bo tyleż 
ukierunkowana mądrościowo, co meta-
fizycznie. Stąd też, odwołujący się do tej 
encykliki, wydany w 2011 r. przez Kon-
gregację Edukacji Katolickiej Dekret  
o reformie kościelnych studiów w zakresie 
filozofii w filozofii widzi „mądrość [któ-
ra] rozważa pierwsze i podstawowe za-
sady rzeczywistości, a także poszukuje 
ostatecznego i pełnego sensu istnienia”, 
a „metafizyka, albo filozofia pierwsza, 
rozpatruje byt i jego właściwości, a po-
szukując pierwszej Przyczyny wszyst-
kiego, wznosi się do poznania rzeczywi-

Ks. prof. dr hab. Stanisław Janeczek, profesor Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 
Był kierownikiem Katedry Historii Filozof ii w Polsce, dyrektorem Ośrodka Historii Kultury 
w Średniowieczu oraz prodziekanem i dziekanem Wydziału. 

1 Dekret o reformie kościelnych studiów w zakresie filozofii, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011, nr 4, s. 11.

stości duchowej”. Nie oznacza to jednak, 
by „koncentrowała się wyłącznie na fi-
lozofii bytu, gdyż każda gałąź filozofii 
jest niezbędna do poznania rzeczywisto-
ści. Co więcej, własne pole badań i me-
toda naukowa każdej z tych dyscyplin 
muszą być respektowane w imię ich 
zgodności z rzeczywistością oraz ze 
względu na różnorodność sposobów 
ludzkiego poznania”1. Tak pojęta filozo-
fia dla konglomeratu ludzkiej wiedzy, ale 
przecież także dla całej społeczności 
ludzkiej, jak też dla indywidualnie po-
jętej osoby ludzkiej jest niezbędnym wa-
runkiem rzetelności intelektualnej w za-
szczytnie pojętym „dążeniu do prawdy”, 
sprzyjając jednocześnie „nieustannej hu-
manizacji ludzkiej egzystencji na ziemi”. 

Stanisław Janeczek

Mieczysław Gogacz – filozof klasyczny 

Recenzja
A. Andrzejuk, D. Lipski, M. Płotka, M. Zembrzuski, 

Mieczysław Gogacz,  
red. A. Andrzejuk, Kraków: Wydawnictwo Naukowe 
Akademii Ignatianum w Krakowie 2019, stron 236; toż 

w wersji angielskiej, tamże, stron 245.
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Stąd też wspomniany Dekret za Janem 
Pawłem II widzi w filozofii „jedno z naj-
wznioślejszych zadań ludzkości”2.

W ramach cennej serii wydawniczej 
„Polska filozofia chrześcijańska XX wie-
ku”, przygotowanej szczęśliwie w ramach 
ministerialnego grantu uzyskanego  
w konkursie „Pomniki polskiej myśli fi-
lozoficznej, teologicznej i społecznej XX 
i XXI wieku”, poczęły się ukazywać 
w roku 2019 pięknie wydane tomy opu-
blikowane równolegle w języku polskim 
i angielskim. Seria ta – jak informuje 
wzorowo przygotowana strona interne-
towa tej inicjatywy3 – ma obejmować 
trzynaście tomów poświęconych szcze-
gólnie znanym postaciom dwudziesto-
wiecznej filozofii z kręgu kultury chrze-
ścijańskiej XXI (Mieczysław Gogacz, 
Piotr Lenartowicz, Stanisław Kamiński, 
Kazimierz Kloskowski, Kazimierz Kłó-
sak, Feliks Koneczny, Mieczysław Al-
bert Krąpiec, Tadeusz Styczeń, Tadeusz 
Ślipko, Józef Tischner, Karol Wojtyła, 
Jacek Woroniecki, Zofia J. Zdybicka) 
oraz Przewodnik po polskiej filozofii chrze-
ścijańskiej XX wieku, stanowiący zarys 
dokonań tego środowiska w wieku XX 
i na początku XXI zgrupowanych wo-
kół poszczególnych dyscyplin filozoficz-
nych. „Każdemu z filozofów poświęco-
ny został odrębny tom, według 
następującego układu: biografia i biblio-
grafia danego autora, źródła inspiracji 
filozoficznej (wpływ własnej szkoły filo-
zoficznej, zapożyczenia od innych sys-

2 Tamże, nr 2, s. 9–10.  „[...] wiele jest dróg, którymi człowiek może zmierzać do lepszego poznania 
prawdy, a przez to czynić swoje życie coraz bardziej ludzkim. Wyróżnia się wśród nich filozofia, 
która ma bezpośredni udział w formułowaniu pytania o sens życia i w poszukiwaniu odpowiedzi 
na nie: jawi się ona zatem jako jedno z najwznioślejszych zadań ludzkości”. Fides et ratio, nr 3.

3 https://pchph.ignatianum.edu.pl/
4 https://wydawnictwowam.pl/t-23179.htm

temów), preferowana koncepcja filozo-
fii, podejmowane problemy i propozycje 
ich rozwiązań, słownik podstawowych 
pojęć, polemiki i dyskusje, jakie dany au-
tor prowadził w środowisku krajowym 
i zagranicznym. Dodatkowo każdy tom 
został wzbogacony antologią reprezen-
tatywnych dla danego autora tekstów fi-
lozoficznych”4.

Projekt ten jest realizowany przez 
Akademię Ignatianum w Krakowie we 
współpracy z piętnastoma innymi ośrod-
kami akademickimi w Polsce. Jego 
przedmiotem jest filozofia chrześcijań-
ska, która w skomplikowanym wieku 
XX, naznaczonym dwiema wojnami 
światowymi, zaś w przypadku naszej Oj-
czyzny, jak całej Europy Środowo-

-Wschodniej także piętnem autorytarne-
go sytemu, który ograniczał głęboko 
ludzkie aspiracje w wolnym poszukiwa-
niu prawdy, stała się – jak słusznie piszą 
Wydawcy na przywoływanej stronie in-
ternetowej – „ideowym spoiwem, nie-
zbędnym dla zachowania ciągłości kul-
tury polskiej i łącznikiem polskości 
z cywilizacyjnym dziedzictwem Zacho-
du Europy”. Fenomen filozofii chrześci-
jańskiej pojmują jako „fakt historyczny, 
który miał miejsce w określonym czasie 
i przestrzeni z racji pojawienia się w kul-
turze Objawienia oraz wypływających 
z niego konsekwencji praktycznych i teo-
retycznych”. Ten typ inspiracji można 
określić za Larrym Laudanem jako „tra-
dycja badawcza”. Wydawcy wskazują, że 
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„z punktu widzenia filozofii nauki do-
puszczalne jest mówienie o uprawianiu 
filozofii, która byłaby nacechowana oso-
bistym commitment. Każda filozofia 
uprawiana jest bowiem w jakimś «epis-
temicznym warunku odniesienia».  
W przypadku filozofii chrześcijańskiej 
tym warunkiem jest tradycja religijna 
i forma życia ukonstytuowana przez 
ewangelizacyjną misję chrześcijaństwa. 
Jej znamienną cechą jest sapiencjalność 
oraz to, że w kontekście formowania ba-
dawczych problemów nie stroni od da-
jącej się zauważyć ludzkiej religijności, 
w tym także chrześcijaństwa. Drugą jej 
cechą jest tkwienie w wielowiekowej tra-
dycji dyskursu filozoficznego i czerpa-
nie z niego tego, co najbardziej zasługu-
je na pogłębione wyjaśnienie. Stąd też 
filozofia ta była zawsze w swej istocie 
nową i zarazem wieczystą (philosophia 
perennis), konkretną i uniwersalną”.

Jeden z wymienionych tomów, zreda-
gowany przez Artura Andrzejuka, zo-
stał słusznie poświęcony postaci szcze-
gólnej w polskim życiu filozoficznym 
jakim jest Mieczysław Gogacz. Tom ten 
składa się z dwu części w formie 10 opra-
cowania poglądów M. Gogacza oraz 20 
wypisów z jego dzieł, ilustrujących i w 
dużej mierze dokumentujących jego 
twórczość. Dzięki tej dwuwarstwowej 
strukturze opiniowany tom dobrze od-
daje zarówno całościowo zarysowane 
główne wątki i tezy złożonej tematycz-
nie twórczości M. Gogacza, jak też styl 
prowadzonych przez niego wywodów. 
W tej szczęśliwej formie powinien się 
dobrze przysłużyć dokumentacji i popu-

5 R. Spaemann, Kontrowersyjna natura filozofii, tłum. J. Merecki, „Ethos” 10(1997), nr 1(37), s. 36-
50.

laryzacji ważnego elementu polskiej kul-
tury filozoficznej.

Prezentowany tom ukazuje bowiem 
poglądy nietuzinkowego człowieka, ze 
względu na specyfikę ustrojową i ideową 
powojennej Rzeczpospolitej niedosta-
tecznie znanego i docenianego, gdyż po-
zostającego w opozycji do dominujących 
kultury tak komunistycznej, jako obec-
nie – naturalistyczno-liberalnej. Jeśli ze 
względu na specyficznie „kontrowersyj-
ną naturę filozofii” – by użyć określenia 
Roberta Spaemanna, w której „wszyst-
ko jest sporne, nawet to, co to znaczy» 
filozofia«”5 – poglądy Gogacza mogą być 
różnie oceniane przez jego zwolenników 
lub oponentów, to niewątpliwie zasłu-
guje on sam jako człowiek i filozof na 
uwagę, a jego dorobek na prezentację. 
Z tego powodu tom ten adresowany jest 
więc nie tylko do środowiska filozoficz-
nego czy naukowego, ale także do szer-
szego kręgu czytelników, w których nie 
wygasł głód pogłębionej myśli, potrze-
ba i umiejętność stawiania pytań o cha-
rakterze fundamentalnym w aspekcie 
poznawczym, jak też istotnej na pozio-
mie ludzkiej egzystencji, świata przeżyć 
i działań, dbałości o poziom kultury in-
telektualnej i duchowej. W tym kontek-
ście trudno nie docenić mądrość i pra-
wość tego nestora polskiej f ilozofii 
sprawdzoną w dobie intelektualnego 
znieprawienia, które – przykro to powie-
dzieć – dotknęło w poważnej mierze tak-
że środowisko filozoficzne PRL, podda-
ne presji ideologii marksistowskiej 
uzurpującej sobie prawo do miana filo-
zofii naukowej, uprawomocniającej 
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w różnej formie i zakresie autorytarne 
rządy. M. Gogacz zasługuje na „popu-
laryzację” jako znakomity wychowawca 
młodzieży, dla której pozostaje do dzi-
siaj sprawdzonym autorytetem, darzącej 
go nawet swoistym kultem. Wyrazem 
tej postawy jest ustanowienie nagrody 
jego imienia wychodzące z kręgu Kate-
dry Historii Filozofii Starożytnej i Śre-
dniowiecznej, wcześniej Katedry Histo-
rii Filozofii UKSW, którymi kierował 
przez dwie dekady. Ceniony jest także 
jako absolwent i wykładowca w środo-
wisku KUL, do którego przez lata nale-
żał, a które przyznało mu wyróżnienie 
Gratae Memoriae Signum Universitatis. 
W końcu, a może przede wszystkim  
M. Gogacz zasługuje na „popularyzację” 
jako filozof, odwołujący się odważnie 
i konsekwentnie w dobie dominacji  
ideowego naturalizmu i scjentyzmu me-
todologicznego do ideału filozofii kla-
sycznej, a więc pojętej autonomicznie 
i maksymalistycznie, zakorzenionej  
w kręgu osiągnięć średniowiecznej filo-
zofii chrześcijańskiej, którą twórczo 
(krytycznie) rozwija. Widzi w niej bo-
wiem filozofię odpowiadającą na auten-
tyczne potrzeby poznawcze i egzysten-
cjalne człowieka, jak ancilla hominis, 
w szczególności pojętą jako ancilla fidei 
i ancilla theologiae, odważnie wychodzą-
cą z egzystencjalnie pojętej metafizyki 
(tzw. tomizm konsekwentny) nie tylko 
w kierunku filozofii Boga, angelologii 
i mistyki, ale też tzw. filozofii praktycz-
nej, a więc nadbudowanej na filozofii 
człowieka etyki, filozofii wychowania 
i polityki. M. Gogaczowi zawdzięcza-

6 Zob. A.M. Nowik, Metodologia historii filozofii w ujęciu wybranych tomistów, „Rocznik Tomistyczny” 
1(2012), s. 173-181.

my także poczytne opracowania z za-
kresu praktyki życia moralnego i religij-
nego, w formie poradników duchowych 
współczesnego chrześcijanina, napisa-
nych przez uważnego obserwatora 
współczesnej sobie kultury. Takie boga-
te ujęcie tomistycznej filozofii nasuwa 
recenzentowi chlubne porównanie do 
myśli Jacquesa Maritaina. 

W Mieczysławie Gogaczu można 
więc widzieć filozofa klasycznego naj-
pierw ze względu na tradycję badawczą, 
w kręgu której formułował swoje propo-
zycje intelektualne, a jest to niewątpli-
wie mająca tak długie dzieje filozofia 
klasyczna: grecka, rzymska, chrześcijań-
ska. Jest też filozofem klasycznym ze 
względu na sposób uprawiania filozofii 
nie ograniczający się – co jest, niestety, 
coraz częstszą praktyką – do specjali-
stycznego, a przy tym oderwanego czę-
sto od współczesnych kontekstów spo-
łecznych i egzystencjalnych dyskursu 
prowadzonego w ramach jednej dyscy-
pliny filozoficznej. Uprawia bowiem fi-
lozofię integralnie, na mocnym funda-
mencie metafizyki, ale jednocześnie 
ukierunkowanej sapiencjalnie, a przy 
tym ugruntowanej na solidnych podsta-
wach historycznofilozoficznych, przeko-
nany – za Étiennem Gilsonem i Stefa-
nem Swieżawskim – iż historia filozofii 
jest znakomitym laboratorium w upra-
wianiu filozofii6. 

Cenny jest więc nie tylko sam pomysł 
upowszechnienia uporządkowanej  
wiedzy o osobie i dokonaniach M. Go-
gacza, ale także przedsięwzięte w tym 
celu kroki, począwszy od wyboru – 
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wspomnianej wyżej – dwuczłonowej 
struktury opiniowanego tomu. W za-
kresie pierwszej części słuszne jest za-
prezentowanie biografii M. Gogacza 
i sumarycznie zestawionego jego pi-
śmiennictwa, jak też jego opracowań 
wraz z podstawowymi rozwiązaniami 
w zakresie bogatego spektrum dyscy-
plin, które rozwijał. Słuszne jest też wy-
akcentowanie jego opcji metafilozoficz-
nej, a zwłaszcza głównych tez jego 
metafizyki, łącznie z wieńczącą ją filo-
zofią Boga, oraz teorią poznania meta-
fizycznego; metafizyka istnienia stano-
wi bowiem serce stworzonego przez  
M. Gogacza systemu „tomizmu konse-
kwentnego”. Kolejną, najbardziej  
rozbudowaną częścią jest prezentacja 
osiągnięć M. Gogacza w zakresie po-
szczególnych dyscyplin filozoficznych, 
a więc antropologii, z osobnym potrak-
towaniem koncepcji osoby, a następnie 
etyki, by poświęcić po kilka stron peda-
gogice, polityce, teorii kultury, życia re-
ligijnego i mistyki. Cennym uzupełnie-
niem dobrze zaprojektowanej całostki 
jest zaprezentowanie dyskusji i polemik, 
które toczył M. Gogacz tak w kręgu to-
mistów, jak też w szerzej pojętej filozo-
fii chrześcijańskiej, zwłaszcza z ks. Jó-
zefem Tischnerem, oraz z marksizmem. 
Podobnie wartościowe jest lapidarne ze-
stawienie oddziaływania M. Gogacza 
na środowisko krajowe i zagraniczne, 

„troska o kulturę chrześcijańską w Pol-
sce”, jego kontaktów międzynarodo-
wych, a wreszcie słownika ważniejszych 
używanych przez niego terminów, a w 
końcu bibliografii podmiotowej i przed-
miotowej. Duga część opiniowanego to-
mu – o czym szerzej niżej – stanowi do-

brze dobrany zestaw wypisów z jego 
dzieł.

Zasadnicza akceptacja takiego ujęcia 
życia i działalności M. Gogacza nie wy-
klucza możliwości sformułowania pew-
nych uwag, bardziej ogólnych i szczegó-
łowych, nie tyle może w aspekcie 
przedmiotu podjętych w nim rozważań, 
ale raczej sposobu ich sformułowania. 
Opiniowany tom rozpoczyna rozdział 
wstępny wchodzący wprost w meritum 
rozważań, choćby informacje te wycho-
dziły od relacji o kolejach i kontekście 
wystąpień M. Gogacza. O ile w rozdzia-
le tym, przedstawiając „informacje  
biograficzne i bibliograficzne”, ukazano 
lapidarnie zmienne realia kulturowo-

-społeczne PRL i III Rzeczpospolitej sty-
mulujące aktywność M. Gogacza, o ty-
le we wstępnej prezentacji jego poglądów 
filozoficznych – zapewne z powodu 
ograniczeń w zakresie objętości tomu – 
brakuje wprowadzenia w specyfikę to-
mistycznej kultury filozoficznej, czyli 
określenia natury scholastyki, drugiej 
scholastyki i neoscholastyki jako pod-
stawowego źródła inspiracji tez i stoso-
wanej terminologii występującej w twór-
czości omawianego myśliciela. Rodzić 
się może obawa, że bez tego choćby en-
cyklopedycznie ujętego wątku katalog 
poglądów M. Gogacza, przedstawiony 
w paragrafie „Dziedziny badań Mieczy-
sława Gogacza”, a szerzej omawianych 
w poszczególnych rozdziałach opinio-
wanego tomu może nie być czytelny dla 
kręgu wychodzącego poza „wyznawców” 
tomizmu, jako „tomizmu konsekwent-
nego”. Uwaga ta dotyczy także zwłasz-
cza rozdziałów poświęconych metafizy-
ce czy teorii osoby, które idą wprost za 
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tokiem i terminologią wypowiedzi M. 
Gogacza, lapidarnie streszczając jego po-
glądy. Lekturę tego przedstawienia mo-
że utrudniać nieobeznanemu z tomi-
styczną kulturą filozoficzną już sam 
sposób wywodów Gogacza w formie po-
zytywnego stawiania tez, prezentowa-
nych z lapidarnym jedynie uzasadnie-
niem. Stylistykę tę dobrze oddają 
zamieszczone w tomie wypisy, nieprzy-
padkowo w dużej mierze pochodzące 
z Elementarza metafizycznego, którego 
tytulatura tłumaczy sposób wywodów 
omawianego myśliciela.

Corpus opiniowanego tomu zawiera 
wierną rekonstrukcję poglądów tytuło-
wego myśliciela, jest ona jednak sformu-
łowana po części w sposób głównie spra-
wozdawczy, co uwidacznia choćby 
dokumentacja zawarta w przypisach 
ograniczająca się często tylko do przy-
wołania pism tytułowego myśliciela. Nie 
brak jednak rozdziałów, jak np. poświę-
conych filozofii człowieka, etyce czy na-
wet skrótowo potraktowanej filozofii 
kultury, pisanych w sposób „rozumieją-
cy”, problematyzujący, ukazując pełniej, 
choć przecież też z natury rzeczy skró-
towo, metodologię i rozwiązania właści-
we tym dyscyplinom. Równie szczęśli-
wie czytelnikowi wychowanemu na innej 
tradycji filozoficznej lekturę ułatwić mo-
że pomieszczony w tomie słownik pod-
stawowych terminów.

Dobrze prezentuje się struktura i treść 
drugiej części opiniowanego tomu, czy-
li wypisów z dzieł M. Gogacza, zgrupo-
wanych wokół wyżej zaprezentowanych 
dyscyplin filozoficznych i problematyki 
okołofilozoficznej, kulturowo-społecz-
nej, światopoglądowej. Dobrze oddaje 

to logika wywodów, wychodząca od fun-
damentalnej dla M. Gogacza metafizy-
ki istnienia przez filozofię Boga i czło-
wieka w kierunku filozofii praktycznej 

– od etyki do pedagogiki, polityki, filo-
zofii kultury, aż po filozoficzno-teolo-
giczną teorię życia religijnego i filozofię 
mistyki. Wypisy świetnie oddają zręby 
poglądów M. Gogacza oraz stylistykę 
jego wywodów, jasną, lapidarną, wręcz 
aforystyczną, pozytywną w wymowie, 
tylko bowiem sygnalizującą odrębność 
innych opinii. Dotyczy to nie tylko – jak 
wspomniano wyżej – Elementarza me-
tafizycznego, ale i wypisów z pięciu in-
nych tomów. 

Jeśli trzeba byłoby sformułować jakąś 
szczegółowa uwagę krytyczną wobec re-
ferowanego tomu, to zwraca jedynie 
uwagę brak zwyczajowego wstępu, tłu-
maczącego ideę tomu, jego strukturę, 
powody tak a nie inaczej skonstruowa-
nych wypisów, a także przyczynę spo-
sobu ich cytowania – w formie skrótów 

– w części omawiającej poglądy M. Go-
gacza. Czytelnik może mieć trudności 
w dotarciu do przywoływanych pozycji, 
bo nie wiadomo, o które z wydań cho-
dzi, książkowych wydań niektórych to-
mów było bowiem czasem wiele. Być 
może dotyczy to wydań przedstawia-
nych w formie PDF na stronie interne-
towej Katedry Historii Filozofii Staro-
żytnej i Średniowiecznej UKSW.

Wszystkie sformułowane wyżej uwa-
gi krytyczne wynikają głównie ze 
skromnych ram omawianego tomu, któ-
ry może tylko lapidarnie przestawić bo-
gatą co do liczby publikacji i podejmo-
wanych wątków spuściznę Mieczysława 
Gogacza. Pełniejszą wiedzę – jak sygna-
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lizowano – zapewnić może spis biblio-
graficzny jego dzieł oraz budzącego po-
dziw swym bogactwem piśmiennictwa 
dotyczącego jego dokonań. Niech więc 
kwitnie filozofia klasyczna, której mą-
drą promocją wydaje się omawiany tom, 

jak też cała seria „Polska filozofia chrze-
ścijańska XX wieku”, którą może udało-
by się nawet kontynuować. Wydawcy 
udowodnili bowiem, że na takie wspar-
cie zasługują.



Artur Andrzejuk, Dawid Lipski, 
Magdalena Płotka, Michał 
Zembrzuski,

Mieczysław Gogacz

Kraków 2019 
(dwie wersje językowe: polska 
i angielska)

Książki ukazały się ramach serii wydawniczej „Polska filozofia chrześcijańska XX 
wieku” (red. Maciej Bała i Piotr Mazur), przygotowanej w ramach grantu pt. „Pomniki 
polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku”. Tom 
poświęcony prof. Mieczysławowi Gogaczowi został zredagowany według 
następującego układu: biografia i bibliografia, źródła inspiracji filozoficznej (wpływ 
własnej szkoły filozoficznej, zapożyczenia od innych systemów), preferowana 
koncepcja filozofii, podejmowane problemy i propozycje ich rozwiązań (teoria 
osoby i relacji osobowych, filozofia człowieka, etyka chronienia osób, pedagogika, 
polityka, teoria kultury, teoria życia religijnego, teoria mistyki), słownik 
podstawowych pojęć, polemiki i dyskusje, jakie Profesor prowadził w środowisku 
krajowym, ale i za granicą. Dodatkowo tom został wzbogacony antologią 
reprezentatywnych dla Gogacza tekstów filozoficznych (w wyborze Artura 
Andrzejuka i przekładzie na angielski Magdaleny Płotki). Projekt posiada własną 
stronę internetową: https://pcph.ignatianum.edu.pl/

Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum 
https://wydawnictwo.ignatianum.edu.pl/
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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


