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Issue 70/2020 of “Edukacja Filozoficzna”
dedicated to Józef Maria Bocheński
“Edukacja Filozoficzna” commemorated
and honoured Father Józef Maria Bocheński by publishing in English a special issue 70/2020 devoted to this outstanding scholar.
Papers collected in this volume are divided into two groups. The first one consists of articles which discuss several aspects of Father Bocheński’s scholarly

enquiries. First, prof. Luca Gili from the
University of Québec critically analyzed Bocheński’s interpretation of Theophrastus’ logic presented in his book La
logique de Théophraste (1947). He underlined that “minutiae of Bocheński’s reading of Theophrastus are compelling and
can stimulate new studies on the successor of the Stagirite”. He also argued that
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The second group of articles includes
if the claim that Theophrastus wanted
to develop logic for his own sake (regard- papers which are inspired by Bocheński’s
less of its use in a scientific context) were thought and which implement some of
to be demonstrated, Bocheński will have his ideas and methodological approach.
to be credited for pointing us in the right They are devoted to such topics as: relidirection.
gious determinism and the logical probNext three papers were presented at lem of evil, logical analysis of the conthe conference “The Logical Structure cept of beauty, and paraconsistent logic
of the World: An Axiological Vision of in the 11th-century thinker Gerland of
Patriotism. On the XXV Anniversary of Besançon, called “the Computist”, and
the Death of J.M. Bocheński,” held on- the role his Dialectica played in initiatline on 15–16 October 2020 at the Car- ing the discussion about the principle of
dinal Stefan Wyszyński University in ex falso sequitur quodlibet in the 12th cenWarsaw, by prof. Anna Brożek, dr tury. These texts have been written by
Marek Porwolik and prof. Urszula Wy- Brazilian scholars for whom Bocheński’s
braniec-Skardowska. Prof. Brożek tried heritage is an important starting point
to show how to combine two Bocheński’s in everyday academic work: prof. Itala
slogans: (1) “A philosopher analyzes, not M. Loffredo D’Ottaviano, prof. Evanmoralizes” and (2) “Philosophy has a de- dro Luís Gomes, prof. Fabio Maia Bermonic task: to destroy […] superstitions”. tato, and PhD students: Gesiel Borges
In other words: “to determine in what da Silva and Gabriel San Martin.
sense philosophical analysis may serve
All the articles have been preceded by
as a weapon in the battle against super- an introduction written by one of Fr. Bostitions”. Dr Porwolik referred to the cheński’s disciples, Dr Jan Parys, who
point 5 of Bochenski’s programme of highlighted the most important biostudies on God, according to which graphical facts which shaped the schol“a critical analysis of Kantian and neo- ar’s intellectual profile, and the way he
positivist objections to the possibility of developed one of his main ideas, that is,
knowing God and to the proofs of his the compatibility of faith and reason.
existence is an urgent task” and presentThe volume gained interest of the
ed step by step the logical analysis of scholars from many countries. The ediKant’s Cosmological Argument provid- torial team of “Edukacja Filozoficzna”
ed by the Polish Domenican who called invites everybody to read it and spread
himself “a converted Kantist”. Finally, the information about this issue to proprof. Wybraniec-Skardowska concen- mote the heritage of Father Bocheński
trated on his “inclination towards seeing all over the World.
the world and its logical structure from
If is available for free online at: http://
www.edukacja-filozoficzna.uw.edu.pl/
the point of view of ontology”.
nr-702020/
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Numer 70/2020 „Edukacji Filozoficznej”
poświęcony Józefowi Marii Bocheńskiemu
„Edukacja Filozoficzna” upamiętniła zof analizuje, a nie moralizuje” i (2)
i uczciła o. Józefa Marię Bocheńskiego, „Filozofia ma funkcję demoniczną: obapublikując w języku angielskim numer lać […] zabobony”. Innymi słowy, podspecjalny 70/2020, w całości poświęco- jęła się „określić, w jakim sensie analiza
ny temu wybitnemu uczonemu.
filozoficzna może służyć jako oręż
Artykuły zebrane w tym tomie po- w walce z przesądami”. Z kolei dr Pordzielono na dwie grupy. Pierwsza z nich wolik odniósł się do punktu 5 sformuto teksty, które omawiają kilka aspektów łowanego przez o. Bocheńskiego pronaukowych dociekań ks. Bocheńskiego. gramu badań nad Bogiem, zgodnie
W pierwszym z nich prof. Luca Gili z którym „naglącym zadaniem jest kryz Uniwersytetu w Québecu dokonał kry- tyczna analiza kantowskich i neopozytycznej analizy interpretacji logiki Teo- tywistycznych zarzutów wobec możlifrasta przedstawionej przez Bocheńskie- wości poznania Boga i dowodów na jego
go w jego książce La logique de istnienie” i krok po kroku przedstawił
Théophraste (1947). Podkreślił, że „drob- logiczną analizę argumentu kosmolone szczegóły w zakresie dokonanego gicznego Kanta, dostarczoną przez polprzez Bocheńskiego odczytania Teofra- skiego dominikanina, który sam siebie
sta są niezwykle przekonujące, frapują- nazywał „nawróconym kantystą”. Wreszce i mogą stymulować nowe badania nad cie prof. Wybraniec-Skardowska skonnastępcą Stagiryty”. Wskazał też, że centrowała się na jego „skłonności do
gdyby udało się udowodnić twierdzenie, widzenia świata i jego logicznej strukże Teofrast chciał rozwijać logikę na tury z punktu widzenia ontologii”.
własne potrzeby (niezależnie od jej zaDruga grupa artykułów to prace instosowania w naukach), Bocheńskiemu spirowane myślą Bocheńskiego, które
trzeba by przypisać wskazanie nam wła- realizują niektóre z jego pomysłów oraz
ściwego kierunku.
jego podejście metodologiczne. PoświęKolejne trzy referaty zostały wygło- cone są takim tematom, jak: determiszone na konferencji „Logiczna struktu- nizm religijny i logiczny problem zła, lora świata. Aksjologiczna wizja patrioty- giczna analiza pojęcia piękna, logika
zmu. W XXV rocznicę śmierci J.M. parakonsystentna u XI-wiecznego myBocheńskiego”, która odbyła się online śliciela Gerlanda z Besançon, zwanego
w dniach 15–16 października 2020 r. na „komputystą”, oraz rola, jaką odegrała jeUniwersytecie Kardynała Stefana Wy- go Dialektyka w zainicjowaniu dyskusji
szyńskiego w Warszawie, przez prof. na temat zasady ex falso sequitur quodliAnnę Brożek, dr Marka Porwolika i prof. bet w XII wieku. Teksty te zostały napiUrszulę Wybraniec-Skardowską. Profe- sane przez naukowców z Brazylii, dla
sor Brożek pokazała, jak można połą- których dziedzictwo Bocheńskiego jest
czyć dwa hasła Bocheńskiego: (1) „Filo- ważnym punktem wyjścia w codziennej
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pracy naukowej: prof. Itala M. Loffredo ki rozwinął on jedną z jego głównych
D’Ottaviano, prof. Evandro Luís Go- idei, czyli zgodność wiary i rozumu.
mes, prof. Fabio Maia Bertato, a także
Tom wzbudził zainteresowanie uczodoktoranci: Gesiel Borges da Silva i Ga- nych z wielu krajów. Redakcja „Edukabriel San Martin.
cji Filozoficznej” zaprasza do lektury i inWszystkie artykuły poprzedzone zo- formowania o tym tomie środowiska
stały wstępem napisanym przez jedne- akademickiego w celu promocji dziedzicgo z uczniów o. Bocheńskiego, dr. Jana twa ojca Bocheńskiego na świecie.
Parysa. Autor tego wprowadzenia podNumer 70/2020 dostępny jest bezpłatkreślił najważniejsze fakty biograficzne, nie online pod adresem: http://www.
które ukształtowały sylwetkę intelektu- edukacja-f ilozof iczna.uw.edu.pl/nralną o. Bocheńskiego oraz sposób, w ja- 702020/
(Oprac. Marcin Trepczyński)
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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, adiunkt Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża
Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Członek-założyciel Naukowego
Towarzystwa Tomistycznego oraz członek redakcji Rocznika Tomistycznego.
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) oraz (wspólnie z Arturem Andrzejukiem) Tomasz z Akwinu jako etyk
(Warszawa 2021).
Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4961-2580
Jacek Grzybowski – ks. bp dr hab., prof. uczelniany na Wydziale Filozofii
Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz
wykładowca na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Autor
książek i artykułów naukowych z dziedziny filozofii polityki, filozofii kultury
i historii filozofii. W swoich pracach podejmuje problematykę filozoficznych
inspiracji i źródeł współczesnych zagadnień kulturowych i cywilizacyjnych.
Opublikował: Byt, tożsamość, naród. Próba wyjaśnienia formuły „tożsamość
narodowa” w perspektywie metafizyki (Kęty 2012); Myśl filozoficznie – myśl
politycznie! Analiza i ocena historycznokulturowych racji filozofii polityki
(redakcja, Warszawa 2013); Cosmological and philosophical world of Dante
Alighieri. The Divine Comedy as a medieval vision of the universe (Frankfurt am
Main 2015). W 2020 roku został biskupem pomocniczym diecezji
warszawsko-praskiej.
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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
Adrian Łazarski – licencjat filozofii na Uniwersytecie Kardynała Stefana
Wyszyńskiego. Zainteresowany teorią ekonomii i filozofią nauki, ze
szczególnym uwzględnieniem nauk społecznych. Zajmuje się popularyzacją
filozofii na kanale Sofiofilia w serwisie Youtube.
Dorota M. Markocka – mgr, absolwentka Bibliotekoznawstwa i Informacji
Naukowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (1983). Prowadzi
bazę bibliografii regionalnej oraz udziela informacji biograficznych,
bibliograficznych i źródłowych w mediach społecznościowych, m.in. Grupa
„Przemyśl - miasto zabytków Wehikuł Czasu”; „Przemyśl - miasto zabytków
i jego mieszkańcy”; „Przemyśl - miasto zabytków”. Gromadzi materiały
i propaguje spuściznę patrona biblioteki oraz Rodu Pawlikowskich z Medyki.
Zainteresowania: archeologia, biografistyka, egiptologia, etyka, filozofia,
historia kultury, historia starożytna, historia sztuki, regionalizm.
Jerzy Niepsuj – płk dr, wieloletni wykładowca filozofii w Wojskowej Akademii
Technicznej i Akademii Teologii Katolickiej (Uniwersytecie Kardynała Stefana
Wyszyńskiego). Interesuje się filozofią współczesną niemiecką, przede
wszystkim pozytywizmem i fenomenologią, a także filozofią bezpieczeństwa.
Publikuje artykuły z zakresu etyki zawodowej, nawiązując do klasycznej teorii
cnót wojskowych w ujęciu o. Józefa Bocheńskiego.
Maciej Nowak – licencjat filozofii na Uniwersytecie Kardynała Stefana
Wyszyńskiego, obecnie kontynuuje studia magisterskie na tejże uczelni,
absolwent studiów inżynierskich kierunku Elektrotechnika na Politechnice
Warszawskiej, członek Naukowego Towarzystwa Tomistycznego. Jest
zainteresowany logiką i historią filozofii.
Jan Parys – dr, minister obrony narodowej w latach 1991-1992. Studiował
filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. W 1973 ukończył studia
socjologicznena UW i uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych
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w dziedzinie socjologii. W latach 1975–1988 pracował w Polskiej Akademii
Nauk. Na podstawie rozmów przeprowadzanych we Fryburgu w 1986
z o. prof. Józefem M. Bocheńskim opracował książkę pt. Między logiką
a wiarą. W 1991 objął stanowisko ministra obrony narodowej w rządzie Jana
Olszewskiego. Opowiadał się za zbliżeniem Polski do struktur NATO i jak
najszybszym opuszczeniem terytorium Polski przez jednostki armii rosyjskiej
oraz weryfikacją kadry dowódczej Wojska. Popadł w konflikt
z prezydentem Lechem Wałęsą dążącym do utrzymania osobistej kontroli
prezydenta nad siłami zbrojnymi. W latach 1999–2003 był wiceprezesem
Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie. Po śmierci Ryszarda Kuklińskiego
wraz z Józefem Szaniawskim sprowadził do Polski jego prochy. W 2015
został członkiem rady Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
W latach 2015–2018 był szefem gabinetu politycznego ministra spraw
zagranicznych Witolda Waszczykowskiego. Wykładał w Akademii
Dyplomatycznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Tomasz Pawlikowski – dr hab., pracownik naukowy w Bibliotece Publicznej
m. st. Warszawy – Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego.
Opublikował kilkadziesiąt tekstów naukowych w formie artykułów, recenzji
lub monografii, głównie z zakresu filozofii, z których największe znaczenie
ma książka Prawda następstwem istnienia. Problem prawdy w interpretacji
św. Tomasza z Akwinu (2013). Jest ponadto autorem 127 haseł
w Powszechnej Encyklopedii Filozofii i 32 w Encyklopedii Filozofii Polskiej.
Podejmuje także tematy związane z historią księgozbiorów.
Nr ORCID: 0000-0003-0618-611X
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. Jej 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”, „Filosofiji”, „Roczniku Tomistycznym” i in.
Marek Porwolik – doktor filozofii, magister teologii, magister matematyki,
od 2005 roku zatrudniony w Instytucie Filozofii UKSW. W swoich
513

badaniach naukowych zajmuje się zastosowaniem metod formalnych
w filozofii i w teologii. Szczególnym przedmiotem jego zainteresowań jest
w tym obszarze dorobek tzw. Koła Krakowskiego i prace o. Józefa Marii
Bocheńskiego. Interesuje się również zagadnieniem genidentyczności oraz
zagadnieniami z zakresu podstaw matematyki.
Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8091-7446
Joanna Pyłat – dr hab., prof. Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie,
wiceprezes Światowej Rady Badań nad Polonią, członek zarządu Polskiego
Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie, redaktor naczelna Rocznika
Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie, członek Naukowego
Towarzystwa Tomistycznego. Zainteresowania naukowe dotyczą historii XX
wieku, w tym m. in. dziejów polskiego szkolnictwa i nauki polskiej poza
granicami kraju, „wychodźstwa niepodległościowego”, polskiej emigracji
i Polonii. Autorka książek: Friends of Poland. A short history 1982-2009,
London 2012; PUNO Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Pułtusk - Londyn 2010
r. Wspołredaktorka i współautorka książek: General Władysław Anders soldier
and leader of the free Poles in exile, edited by J. Pyłat, J. Ciechanowski,
A. Suchcitz, London 2008; Filozofia na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie,
praca pod red. M. Płotka, J. Pyłat, A. Andrzejuk, Warszawa 2014. Autorka
licznych artykułów naukowych i rozdziałów w pracach zbiorowych, m. in.:
Wpływ Polonii amerykańskiej na postawę Stanów Zjednoczonych wobec Zbrodni
Katyńskiej, w: Rola Polonii USA w kształtowaniu relacji polsko-amerykańskich
w XX i XXI wieku, praca pod red. W. Glińskiego, Warszawa-Orchard Lake
2020, s. 409-450; Inicjatywy prosolidarnościowe środowisk polskich w Wielkiej
Brytanii w latach 1980-1989, [w:] Za naszą i waszą Solidarność. Inicjatywy
solidarnościowe z udziałem Polonii podejmowane na świecie (1980-1989), t. 2,
Warszawa 2018, s.10-143 i wielu innych.
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 opublikował monografię pt. Filozofia intelektu. Tomasza
z Akwinu koncepcja intelektu możnościowego i czynnego.
Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4647-479X
514

