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Od Redakcji
W 2020 roku po raz pierwszy podzieliliśmy nasz „Rocznik” na dwa zeszyty. 
Pierwszy z nich w całości poświęcony jest o. Józefowi M. Bocheńskiemu 
z okazji przypadającej w tym roku 25. rocznicy jego śmierci. Zeszyt drugi 
ma (charakterystyczną dla „Rocznika”) postać magazynu tomistycznego. 
Otwiera go obszerna rozprawa Przemysława Artemiuka z teologii, ukazująca 
polemiczne momenty w ujęciu zbawienia przez Tomasza z Akwinu i Marcina 
Lutra. Podobnie polemiczno-porównawczy charakter ma artykuł Tomasza 
Ćwiertniaka na temat koncepcji „doświadczenia filozoficznego” oraz tekst 
Macieja Kulika omawiający bioetyczne dyskusje wokół problemu animacji. 
Natomiast Dawid Lipski omawia (po angielsku) polemikę jaką prowadził 
na Uniwersytecie Paryskim Jan Peckham z Tomaszem z Akwinu na temat 
filozoficznie ujętej struktury człowieka. Mamy ponadto artykuł o Janie Dunsie 
Szkocie (Martyna Koszkało) i tekst o Koperniku (Marcin Karas).
Wyróżniającym się zagadnieniem w tym zeszycie „Rocznika Tomistycznego” 
jest metodologia filozofii, którą podejmują Marek Prokop i Artur Andrzejuk. 
Ponadto numer przynosi artykuły z pogranicza filozofii bytu i filozofii 
przyrody (Jan Pociej i Michał Ziółkowski). Dwa teksty dotyczą zastosowań 
ustaleń filozoficznych do innych dziedzin: nauk o polityce (Janusz Węgrzecki) 
i edukacji ekologicznej (Marcin Klimski).
Zeszyt przynosi także ciekawą edycję, przygotowaną przez Macieja Stanka, 
jednej z kwestii z Collectanea de anima, powstałych na Uniwersytecie 
Krakowskim w 2. połowie XV wieku i przechowywanych w Bibliotece 
Jagiellońskiej jako rękopis BJ 2118. 
Ponadto dział sprawozdań i recenzji prezentuje jak zwykle sprawozdanie 
z działalności Naukowego Towarzystwa Tomistycznego (Natalia Herold) 
oraz sprawozdanie z uroczystości związanych z Nagrodą im. Profesora 
Mieczysława Gogacza (Izabella Andrzejuk), tym razem wzbogacone o wykład 
Jerzego Nitychoruka, pt. Dzieło stworzenia oczami geologa, wygłoszony 
podczas gali Nagrody w 2019 roku. Natomiast Michał Zembrzuski omawia 
udział tomistów w XI Polskim Zjeździe Filozoficznym, który odbył się 
w Lublinie we wrześniu 2019 roku. 
Ponadto wydrukowaliśmy kilkanaście różnych recenzji. Jest wśród 
nich omówienie działalności naukowej i publikacyjnej Piotra Moskala, 
podsumowujące w pewien sposób jego dokonania na polu filozofii religii, 
napisane przez Macieja Bałę. Z pozostałych recenzji jedne są wnikliwe 
i krytyczne, a inne stanowią krótkie omówienia sygnalizujące jakąś publikację. 
Ich ilość świadczy jednak, że wciąż dużo ukazuje się publikacji oscylujących 
wokół problematyki filozoficznej lub teologicznej, podejmowanej w duchu 
nauki Tomasza z Akwinu. 
Życzylibyśmy Czytelnikom i sobie, aby tak pozostało!

Artur Andrzejuk
Redaktor Naczelny
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W dniu 16 listopada 2019 roku w gma-
chu UKSW w Warszawie odbyło się ko-
lejne już Sympozjum Tomistyczne, za-
tytułowane Tomizm konsekwentny. Było 
ono dedykowane prof. Gogaczowi z oka-
zji 93. rocznicy jego urodzin. Tradycyj-
nie już sympozjum było połączone z uro-
czystością wręczania nagród za najlepsze 
prace magisterskie, poświęcone myśli to-
mistycznej.

Sympozjum otworzył i powitał gości 
prof. Artur Andrzejuk. Na początku po-
informował, że tegoroczne spotkanie jest 
wyjątkowe, gdyż po raz pierwszy nie 
uczestniczy w nim Przewodniczący Ka-
pituły Nagrody, prof. Gogacz, ponieważ 
przeziębienie uniemożliwiło mu udział 
w tym spotkaniu. Następnie Andrzejuk 
przywitał prof. Jerzego Nitychoruka, 

rektora Wyższej Szkoły Jana Pawła II 
w Białej Podlaskiej i gościa honorowe-
go Kapituły Nagrody, oraz jego Małżon-
kę, mgr Marię Nitychoruk. Wśród wi-
tanych gości zostali też wymienieni: prof. 
Anna Lemańska (UKSW), prof. Maria 
Janik-Czachor (prof. Instytutu Chemii 
Fizycznej PAN), dr Paweł Bromski (rek-
tor WSSMiA oraz sponsor Nagród), 
Andrzej Bernhard i Mikołaj Mościcki 
(goście z Paryża i dawni studenci prof. 
Gogacza), o. dr Maciej Handzel, paulin 
z Krakowa, mgr Bartłomiej Krzych 
i mgr Paweł Zarosa (tegoroczni laureaci 
nagrody), patroni nagrody – ks. bp Wie-
sław Mering i Wojciech Płazak (prezes 
Wydawnictwa Veritas w Londynie). Pro-
fesor Andrzejuk wspomniał też Artura 
Rynkiewicza, ostatniego ministra Rzą-

Izabella Andrzejuk

Tomizm konsekwentny.
Sprawozdanie z Sympozjum tomistycznego, 

połączonego z wręczeniem  
Nagród im. Mieczysława Gogacza 

 
16 listopada 2019 roku
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du RP na Uchodźstwie, który zmarł 15 
września 2019 roku. Był on łącznikiem 
między Kapitułą Nagrody a londyńskim 
Veritasem (Rynkiewicz był lotnikiem 
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, 
a następnie RAF-u) 

Artur Andrzejuk poinformował po-
nadto, że medialnymi patronami sym-
pozjum są „Rocznik Tomistyczny” i Ka-
tedra Historii Filozofii Starożytnej 
i Średniowiecznej. Ponadto zaprezento-
wał także książkę poświęconą działal-
ności naukowej Mieczysława Gogacza, 
która została przygotowana i wydana 
w ramach grantu: Pomniki polskiej filozo-
fii chrześcijańskiej XX wieku.

Kolejnym etapem sympozjum było 
wręczanie przyznanych nagród. Tę część 
prowadził dr Michał Zembrzuski. Do 
wręczania nagród zostali poproszeni dr 
Jerzy Niepsuj (członek Kapituły Nagro-
dy) oraz dr Paweł Bromski (sponsor).

Magister Bartłomiej Krzych z Uni-
wersytetu Papieskiego Jana Pawła II 
otrzymał złotą nagrodę za pracę zatytu-
łowaną: Liturgia jako auctoritas w myśli 
teologicznej św. Tomasza z Akwinu na 
przykładzie traktatu „De Christo” w „Su-
mie Teologii”. Natomiast mgr Paweł S. 
Zarosa z Uniwersytetu Jagiellońskiego 
otrzymał nagrodę srebrną za pracę za-
tytułowaną: Ciało – płeć – emancypacja. 
Znaczenie ciała w myśli Karola Wojtyły 
oraz Judith Butler.  

Po rozdaniu nagród dr hab. Magda-
lena Płotka, prowadząca kolejną część 
sympozjum, zaprosiła prof. Nitychoru-
ka do wygłoszenia wykładu, zatytuło-
wanego: Dzieło stworzenia oczami geolo-
ga. Prelegent na początku wystąpienia 
zwrócił uwagę, że geologia jest stosun-

kowo młodą nauką, gdyż ma ok. 300 lat. 
Zarazem scharakteryzował ją jako na-
ukę o Ziemi. Oznacza to, że dla geolo-
ga podstawowe źródło wiedzy stanowią 
skamieniałości oraz ich ułożenie w po-
szczególnych warstwach ziemi. Profesor 
Nitychoruk zaznaczył, że biblijny opis 
stworzenia pasuje do wyników badań 
geologicznych i opisów poszczególnych 
skamieniałości. Zwrócił też uwagę, iż 
powszechnie przyjmowana w koncep-
cjach ewolucjonistycznych teoria Wiel-
kiego Wybuchu powinna zostać nieco 
zmieniona. W imię logicznego myślenia 
trudno jest bowiem przyjąć, że „z nicze-
go powstało coś”. Dlatego też prelegent 
zaproponował, aby zamiast tego posłu-
żyć się określeniem z Biblii: „na począt-
ku było Słowo”. Wszechświat miałby 
więc swój początek w Słowie, a nie 
w Wielkim Wybuchu. Według geologii 
początek wszechświata datuje się na ok 
14,5 miliardów lat temu, powstanie zaś 
życia na 3,5 miliardów lat temu. Prele-
gent zaznaczył także, iż geologia nie jest 
w stanie znaleźć odpowiedzi na pytanie, 
jak powstało życie na Ziemi. Do formo-
wania się życia na Ziemi nie da się tak-
że zastosować zasada ewolucyjna, we-
dług której pojawiało się ono od form 
prostszych do bardziej złożonych (od-
krywane skamieniałości nie potwierdza-
ją tego). Wreszcie samo stworzenie czło-
wieka nastąpiło 40–50 tysięcy lat temu. 
Prelegent odniósł się również do geolo-
gicznej koncepcji ewoluowania homo sa-
piens: od małpy, przez neandertalczyka, 
aż do człowieka rozumnego, zauważa-
jąc, iż ingerencja Stworzyciela zmienia 
całkowicie byt stworzony, dzięki czemu 
na Ziemi pojawia się człowiek jako byt 
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rozumny. Dla prelegenta oznacza to, że 
człowiek był zawsze taki sam, a o ewo-
lucji możemy mówić na poziomie postę-
pu technicznego.

Po wystąpieniu gościa honorowego 
laureaci nagrody zaprezentowali głów-
ne tematy swoich prac magisterskich.

Magister Krzych swoje wystąpienie 
rozpoczął od uzasadnienia doboru te-
matu magisterium, zaznaczając, że w ten 
sposób połączył swoje pasje, którymi są 
tomizm oraz liturgia. Prelegent zazna-
czył, iż nie ma kompleksowego opraco-
wania, które byłoby poświęcone związ-
kom liturgii z teologią w ujęciu 
Akwinaty, choć tematy z tego zakresu 
najczęściej podejmują autorzy hiszpań-
scy. Krzych w swoim wystąpieniu wy-
mienił również dzieła św. Tomasza, w któ-
rych można odnaleźć wątki poświęcone 
liturgii. 

Zdaniem prelegenta Akwinata do li-
turgii wprowadza realistyczną antropo-
logię. W opracowywanym przez siebie 
traktacie De Christo, prelegent odnalazł 
12 odwołań Tomasza do liturgii. Osta-
tecznie Krzych, za św. Tomaszem 
z Akwinu, określił liturgię jako straż-
niczkę i wyrazicielkę wiary.

Drugi z nagrodzonych laureatów, Pa-
weł S. Zarosa, w swoim wystąpieniu 
skupił się na uwypukleniu różnic w po-
strzeganiu płci oraz ciała w interpreta-
cji porównywanych przez niego auto-
rów: Wojtyły i Butler. Prelegent 
zaznaczył także, że wizja seksualności 

ludzkiej u wymienionych autorów jest 
odmienna. Rozumienie seksualności 
w ujęciach Wojtyły można określić ja-
ko chrześcijańskie (łączące tomizm z fe-
nomenologią), u Butler zaś jako femi-
nist yczne (w wersji feminizmu 
amerykańskiego, skupiającego się na ba-
daniu struktur językowych). W tych 
odmiennych postawach Zarosa widział 
źródło dalszych różnic pomiędzy po-
równywanymi autorami. Orientację fi-
lozoficzną Wojtyły określił bowiem ja-
ko realistyczną, natomiast Butler – jako 
strukturalizm. W ten sposób można 
wskazać, że dla Wojtyły kluczowe dla 
rozumienia płci i seksualności jest uję-
cie osoby (perspektywa osobowa). Cia-
ło bowiem wyraża prawdę o osobie. Na-
tomiast Butler interesuje się wyłącznie 
pojęciem człowieka i pojęciem płci, a w 
swoich analizach nie wychodzi poza 
sferę pojęć. 

Kończąc swoje wystąpienie, Zarosa 
zaakcentował, że feminizm w wersji 
uprawianej przez Butler proponuje 

„płynną rzeczywistość”, w której język 
kształtuje podmiot.

Prowadzący sympozjum prof. An-
drzejuk po zakończeniu wystąpienia 
ostatniego prelegenta zaprosił wszyst-
kich uczestników na poczęstunek i roz-
mowy w kuluarach. Poinformował rów-
nież wszystkich, że kolejne sympozjum 
tomistyczne odbędzie się 21 listopada 
2020, również o godzinie 13.30 i już dziś 
zaprasza wszystkich zainteresowanych.



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

Naukowe Towarzystwo Tomistyczne było beneficjentem programu grantowego 
„Kultura w sieci” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach którego 
zrealizowało w 2020 roku projekt pt. „Tomizm w czasie zarazy”. Celem projektu 
było wykorzystanie możliwości cyfrowych do popularyzacji podstawowych 
zagadnień z klasycznej filozofii i teologii w wersji św. Tomasza z Akwinu. Zadanie 
obejmowało prezentację problematyki ontologicznej (filozofia bytu), 
antropologicznej (psychologia), etycznej oraz elementów myśli społecznej 
i politycznej oraz najważniejszych tez teologii Tomasza z Akwinu. W sumie 
przygotowano ponad 100 mini-wykładów (15-20 minut) udostępnionych na 
platformie YouTube oraz na stronie internetowej Towarzystwa. Realizacja zadania 
przewidywała ponadto wydanie dwóch e-booków (w otwartym dostępie), 
popularyzujących myśl św. Tomasza z zakresu psychologii oraz z etyki, stanowiących 
kontynuację cyklu rozpoczętego książką Artura Andrzejuka Tomasz z Akwinu jako 
filozof (dwa wydania, pierwsze 2017, drugie 2019). Obydwa e-booki ukazały się 
zarówno w postaci cyfrowej jak i papierowej i są prezentowane w niniejszym 

„Roczniku Tomistycznym” – Artur Andrzejuk, Tomasz z Akwinu jako psycholog, 
Warszawa 2020 (s. 212) oraz Izabella Andrzejuk, Artur Andrzejuk, Tomasz z Akwinu 
jako etyk, Warszawa 2021 (s. 286 oraz recenzja na s. 301-305).

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, 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). 
Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4961-2580

Przemysław Artemiuk – ks. prof. ucz. dr hab., teolog fundamentalny, 
adiunkt na Wydziale Teologicznym UKSW, wykładowca w Wyższym 
Seminarium Duchownym w Łomży oraz przewodniczący Stowarzyszenia 
Teologów Fundamentalnych w Polsce. Ostatnio opublikował monografię 
W obronie spraw najważniejszych. Szkice o apologii (Poznań 2019) oraz zbiór 
tekstów publicystycznych Podręczny alfabet katolika (Kraków 2018), a także 
zredagował tom studiów Nowa apologia. Czego, wobec kogo i jak bronimy? 
(Płock 2020). 
Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5337-0329  

Maciej Bała – dr hab., prof. uczelni na Uniwersytecie Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie, dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej. 
Zainteresowania naukowe ks. Bały skupiają się wokół filozofii religii, 
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współczesnej filozofii francuskiej, sekularyzacji oraz dydaktyki filozofii. Jest 
autorem książek Zofia Józefa Zdybicka (Kraków 2019), Pokochać mądrość. 
Zarys dydaktyki filozofii i etyki (Warszawa 2009), O możliwości 
hermeneutycznej filozofii religii. Propozycja Paula Ricœura (Warszawa 
2007). Członek Société Francophone de Philosophie de la Religion, 
Conférence Mondiale des Institutions Universitaires Catholiques de 
Philosophie, Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego oraz 
Stowarzyszenia Nauczycieli Filozofii. 
Nr ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-7823-7855

Marcin W. Bukała – dr hab., profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN 
(Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej). Zajmuje się historią 
etyki życia gospodarczego okresu przed wyodrębnieniem się dyscypliny 
ekonomii, kulturą średniowiecza oraz filozofią praktyczną; podstawą 
habilitacji M.W. Bukały była monografia Risk and Medieval Negotium. Studies 
of the Attitude towards Entrepreneurship: from Peter the Chanter to Clarus 
Florentinus (Spoleto, 2014) o pojmowaniu ryzyka gospodarczego w prawie 
kanonicznym i teologii u schyłku XII i w XIII stuleciu. Jest autorem 
krytycznych edycji szeregu tekstów z polskiej etyki i teologii praktycznej XIV 
i XV wieku (m.in. Mateusza z Krakowa) i współautorem przekładu kwestii 
dyskutowanych św. Tomasza De potentia Dei. Jest również redaktorem 
naczelnym pisma „Prakseologia”.  
Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6489-913

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 
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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

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

Marcin Klimski – doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, adiunkt 
w Instytucie Pedagogiki oraz pracownik Centrum Ekologii i Ekofilozofii 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jego 
zainteresowania naukowo-badawcze skupione są na edukacji globalnej, 
edukacji ekologicznej oraz etyce środowiskowej wraz z ich odniesieniami do 
działań w sferze społeczno-przyrodniczej. Uczestnik projektów, w tym 
edukacyjnych, m.in. „Ekologia integralna encykliki Laudato Si’ w działaniu 
Wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”, „Kościół wobec kryzysu 
ekologicznego. W 30. rocznicę listu pasterskiego Episkopatu Polski nt. 
ochrony środowiska”, „Monitoring środowiskowy i mediacje w konfliktach 
ekologicznych”. Jest członkiem RCE Warsaw Metropolitan – Centrum 
Eksperckiego na Rzecz Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju, 
zorientowanego na kwestie edukacji obywateli w kwestii zrównoważonego 
rozwoju. Autor ekspertyz, opracowań naukowych i scenariuszy zajęć 
lekcyjnych z zakresu edukacji ekologicznej.  
Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9118-1673
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Martyna Koszkało – dr hab., prof. Uniwersytetu Gdańskiego. Kierownik 
Zakładu Historii Filozofii Starożytnej, Średniowiecznej i Nowożytnej 
Instytutu Filozofii. Zastępca Dyrektora Instytutu Filozofii. Jej zainteresowania 
badawcze obejmują historię filozofii starożytnej, średniowiecznej 
i nowożytnej, filozofię Boga, historię pojęcia wolnej woli. Autorka 
książek Indywiduum i jednostkowienie. Analiza wybranych tekstów Jana Dunsa 
Szkota (Lublin 2003) oraz Natura woli, wolność a konieczność. Stanowisko Jana 
Dunsa Szkota na tle koncepcji św. Augustyna, św. Anzelma z Canterbury i św. 
Tomasza z Akwinu (Gdańsk 2019). Autorka haseł encyklopedycznych 
z zakresu filozofii średniowiecznej w Powszechnej Encyklopedii Filozofii, 
tłumaczeń z łaciny. Publikuje w „Rocznikach Filozoficznych”, „Filo-Sofiji”, 

„Przeglądzie Filozoficznym” i in.  
Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1475-4319 

Maciej Kulik – dr, absolwent studiów doktoranckich na Uniwersytecie 
Wrocławskim, gdzie w 2021 r. obronił z wyróżnieniem rozprawę 
doktorską Wielkoduszność i niewzruszoność. Postawy wobec losu w filozofii 
Arystotelesa i stoików, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Michała Głowali.  
W roku akademickim 2019/2020 był zatrudniony na Uniwersytecie 
Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz w Niepublicznej 
Wyższej Szkole Medycznej. Do jego zainteresowań badawczych należy 
zagadnienie postaw moralnych wobec losu w filozofii starożytnej 
(Arystoteles, stoicy) oraz problem trafu moralnego (moral luck) we 
współczesnej filozofii analitycznej. Prócz tekstu zawartego w niniejszym 
tomie opublikował pięć recenzowanych artykułów naukowych, w tym 
wchodzący w skład tomu pierwszego serii „Principia Philosophiae 
Christianae” artykuł Krytyka teodycei św. Tomasza z Akwinu. 
Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2619-6331

Dawid Lipski – dr, adiunkt w Instytucie Społecznych Podstaw 
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 
w szkole podstawowej. 
Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2136-0622 
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Jerzy Nitychoruk – prof. dr hab., geolog, profesor nauk o Ziemi, specjalizuje 
się w geologii czwartorzędu. Profesor i rektor Państwowej Szkoły Wyższej 
im. Papieża Jana Pawła II w Białej. Absolwent geografii na Uniwersytecie 
Marii Curie-Skłodowskiej (1981) i geologii na Uniwersytecie Warszawskim 
(1985). Doktoryzował się (1993) i habilitował (2001) na Wydziale Geologii 
UW.  Tytuł profesora nauk o Ziemi otrzymał 24 kwietnia 2012. W latach 
1984–2013 był pracownikiem Instytutu Geologii Podstawowej na Wydziale 
Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. W 2013 podjął pracę w Państwowej 
Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. W latach 2013–
2019 był dziekanem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych. 
W czerwcu 2019 został wybrany w wyborach uzupełniających na rektora 
PSW w Białej Podlaskiej na kadencję 2019–2020. W czerwcu 2020 uzyskał 
reelekcję na kadencję 2020–2024. Opublikował ponad 300 prac – indeks 
Hirscha 17 (wg bazy Scopus).

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.

Anna Palusińska – dr hab., dr hab. adiunkt w Katedrze Historii Filozofii 
Starożytnej i Średniowiecznej Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego. Interesuje się naukowo filozofią późnego antyku oraz filozofią 
bizantyńską. Pisała o jej głównych przedstawicielach: Janie Filoponosie, 
Michale Psellosie, Mikołaju z Methone i Grzegorzu Palamasie.

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”, „Filo-
sofiji”, „Roczniku Tomistycznym” i in.  
Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6993-2178
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Jan Pociej – mgr inż., magister teologii. Przygotował rozprawę doktorską  
w Instytucie Filozofii UJ na temat związków filozofii ks. prof. Tadeusza 
Wojciechowskiego z odkryciami fizyki i biologii dwudziestego wieku (2017). 
Autor artykułu „Piotra Semenenki próba odnowy filozofii klasycznej” (RT 
5(2016)). Uczestnik X Międzynarodowego Kongresu Ontologicznego w San 
Sebastian (2012), gdzie wygłosił referat „The Wave-Corpuscle Duality of 
Matter and the Nature of the Universe”. Jego zainteresowania naukowe 
skupiają się wokół aktualizacji tomizmu w oparciu o współczesny obraz 
świata opracowany przez nauki przyrodnicze. Jest członkiem Sodalicji 
Świętej Jadwigi Królowej.

Marek Prokop – dr, historyk filozofii, bibliotekoznawca, arabista. Studiował 
historię filozofii w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w latach 1969-
1974 (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 zatrudniony kontraktowo w Centre 
National de la Recherche Scientifique (1979-1983), następnie kierował 
działem rękopisów Biblioteki Polskiej w Paryżu (1982-2002). Od 1995 r. jest 
pracownikiem naukowym Zakładu Biografistyki Polonijnej PUNO. Członek: 
Société Internationale de la Philosophie Médiéval w Louvain, Centre de 
Recherche Philosophique Saint Thomas d’Aquin w Paryżu, Naukowe 
Towarzystwo Tomistyczne w Warszawie, Towarzystwo Historyczno-
Literackie w Paryżu. W 2009 r. opublikował zbeletryzowaną opowieść 
o filozofii, zbudowaną na kanwie podróży do różnych krajów, zatytułowaną 
Podróże z Awicenną.

Jacek Salij – prof. dr hab., teolog, dominikanin, od 1970 roku związany 
zawodowo z Akademią Teologii Katolickiej w Warszawie (od 1999 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). W 1990 został profesorem 
nadzwyczajnym i objął funkcję kierownika Katedry Teologii Dogmatycznej, 
którą sprawował do przejścia na emeryturę w 2013 roku. Jest znawcą 
i tłumaczem tekstów św. Tomasza z Akwinu. Oprócz działalności ściśle 
naukowej o. Jacek Salij niezmordowanie popularyzuje problematykę 
teologiczną przez liczne publikacje popularno-naukowe, a także kazania 
i rekolekcje (np. podczas zarazy w Wielkim Poście 2020 prowadził 
ogólnopolskie telewizyjne rekolekcje wielkopostne).
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Maciej Stanek – doktor nauk humanistycznych, absolwent filozofii na 
Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (2010 r.); doktorat uzyskał w 2015 r., 
broniąc rozprawy doktorskiej, napisanej pod kierunkiem Prof. H. Wojtczak 
nt. Jana Burydana „Quaestiones super ‘Parva naturalia’ Aristotelis”. Edycja 
krytyczna i analiza historyczno-filozoficzna; od 2020 r. pracownik badawczo-
dydaktyczny w Instytucie Filozofii na Wydziale Humanistycznym 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; jego zainteresowania naukowe 
dotyczą przede wszystkim późnośredniowiecznej filozofii przyrody 
(głównie Parva naturalia, Problemata i De anima) oraz logiki, zwłaszcza 
uprawianych na Uniwersytecie Paryskim i Uniwersytecie Krakowskim. 
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