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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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Środowisko filozoficzne związane z Aka-
demią Ignatianum w Krakowie przy 
współpracy z licznymi środowiskami na-
ukowymi w Polsce, w ramach konkursu 
ministerialnego pod nazwą „Pomniki 
polskiej myśli filozoficznej, teologicznej 
i społecznej XX i XXI wieku”, przygo-
towało i zrealizowało projekt badawczy 
zatytułowany „Polska filozofia chrześci-
jańska” poświęcony najwybitniejszym 
postaciom filozofii chrześcijańskiej 
w XX i XXI wieku. Realizacja projektu 
1  Projekt „Pomniki Polskiej Filozofii Chrześcijańskiej XX wieku”, umowa nr 0033/FIL/2016/20
 zawarta dnia 27.12.2016 r.  pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego a Akademią Ignatianum w Krakowie na okres realizacji od 27.12.2016 do 26.12.2020 
roku. Dofinansowanie wyniosło 999 846 zł. Szerzej na temat projektu pisał już w „Roczniku 
Tomistycznym” ks. prof. Stanisław Janeczek w recenzji tomu poświęconego Mieczysławowi 
Gogaczowi; zob. S. 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, „Rocznik Tomistyczny” 9 (2018), s. 353-359.

trwała 48 miesięcy i była w całości fi-
nansowana z dotacji ministerialnej. Kie-
rownikiem całego grantu był ks. dr hab. 
Maciej Bała, prorektor Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War-
szawie, jego koordynatorem z ramienia 
Akademii Ignatianum – dr hab. Piotr 
Stanisław Mazur1.

W ramach projektu przygotowano 
w języku polskim i angielskim 13 mo-
nografii poświęconych czołowym filo-
zofom polskim: Tom I:  Mieczysław Go-

Artur Andrzejuk
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gacz – oprac. A. Andrzejuk (UKSW); 
tom II: Piotr Lenartowicz – oprac. J. 
Bremer SJ  (AIK); tom III: Stanisław 
Kamiński – oprac. K. Wolsza (UO); tom 
IV: Kazimierz Kloskowski – oprac. A. 
Lemańska (UKSW); tom V: Kazimierz 
Kłósak - oprac. J. Mączka (UP JP II); 
tom VI: Feliks Koneczny – oprac. P. 
Skrzydlewski (AIK); tom VII: Mieczy-
sław A. Krąpiec – oprac. Z. Pańpuch 
(KUL); tom VIII: Tadeusz Ślipko – 
oprac. E. Podrez (UKSW); tom IX: Ta-
deusz Styczeń – oprac. R. Moń 
(UKSW); tom X: Józef Tischner – oprac. 
J. Jagiełło (UP JP II); tom XI: Karol 
Wojtyła – oprac. G. Hołub (UP JP II); 
tom XII: Jacek Woroniecki – oprac. P. 
Mazur (AIK); tom XIII: Zofia Józefa 
Zdybicka – oprac. J. Sochoń (UKSW).  
Tom XIV to Przewodnik po polskiej fi-
lozof ii chrześcijańskiej XX wieku 
(A  Companion to Polish Christian 
Philosophy of the Twentieth Century) 
opracowany także w wersji polskiej i an-
gielskiej pod redakcją Piotra Mazura, 
Piotra Duchlińskiego i Pawła Skrzy-
dlewskiego. Wszystkie wymienione pra-
ce ukazały się w języku polskim i angiel-
skim, a także są dostępne na platformie 
cyfrowej:  https://pchph.ignatianum.edu.
pl/. 

Jak napisano w stosownym wniosku, 
„celem projektu była potrzeba upamięt-
nienia oraz pogłębienia znajomości do-

2  Warto dodać, że na łamach „Rocznika Tomistycznego” już wcześniej zauważono i zrecenzowano 
ciekawe badania nad spuścizną o. Woronieckiego; zob. Artur Andrzejuk, Recenzja: Ryszard Polak, 
Człowiek i moralność w myśli Jacka Woronieckiego OP. Filozoficzne podstawy katolickiej etyki 
wychowawczej i jej zasady, Wydawnictwo von borowiecky, Warszawa–Radzymin 201, stron 566 

„Rocznik Tomistyczny” 6 (2017), s. 275-278 oraz Natalia Herold, Recenzja: Stanisław Gałkowski, 
Długomyślność. Wprowadzenie do filozofii wychowania, Akademia Ignatianum w Krakowie, 
Wydawnictwo WAM, Kraków 2016, stron 328, „Rocznik Tomistyczny” 6 (2017), s. 321-328.

robku polskiej filozofii chrześcijańskiej 
oraz jej roli, jaką pełniła w szeroko po-
jętej kulturze, nauce, ekonomii, polity-
ce, sztuce, obyczajowości, religii w XX 
i XXI wieku”. Wydaje się, że tak okre-
ślony cel w sposób paradygmatyczny re-
alizuje pierwsze wydane opracowanie, 
dotyczące o. Jacka Woronieckiego OP 
(1878–1949), którego redaktorem był 
prof. Piotr S. Mazur, pomysłodawca, ini-
cjator i koordynator całego grantu.

Opracowanie to kompetentnie w spo-
sób całościowy, a zarazem wnikliwy pre-
zentuje sylwetkę, poglądy i dokonania 
o. Woronieckiego2.  W omówieniu jego 
poglądów na podkreślenie zasługuje sta-
ranne wyważenie dziedzin wiedzy (filo-
zof ia, teologia, nauki społeczne), 
którymi zajmował się bohater opraco-
wania, a w nich poszczególnych dyscy-
plin, np. filozofia człowieka, etyka, pe-
dagogika, eklezjologia, teologia życia 
wewnętrznego, teoria rozumnego patrio-
tyzmu. Dodać też należy, że załączone 
wypisy bardzo dobrze ilustrują omówio-
ne ujęcia Woronieckiego.

Struktura opracowania jest bardzo 
przejrzysta i odpowiada założeniom 
przyjętym w projekcie „Pomniki pol-
skiej filozofii chrześcijańskiej”. Naj-
pierw Autorzy przedstawiają życie 
i działalność naukową Jacka Woroniec-
kiego na tle epoki, w której przyszło mu 
żyć i pracować. Prezentacja poglądów 

https://pchph.ignatianum.edu.pl/
https://pchph.ignatianum.edu.pl/
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Jacek Woroniecki – mistrz intelektualnego katolicyzmu

rozpoczyna się od ogólnej charaktery-
styki filozofii, którą uprawiał Woro-
niecki (tomizm w ramach tzw. philoso-
phia perennis o wyraźnie katolickim 
charakterze). Następnie mamy omówie-
nie jego wizji człowieka, co stanowi 
fundament wszystkich innych – nawet 
dość odległych od filozofii – ujęć i po-
glądów. Słusznie w recenzowanej książ-
ce poświęcono problematyce antropo-
logicznej należne jej miejsce, jakie 
faktycznie miała w myśli Woronieckie-
go. Opracowanie odzwierciedla bowiem 
wiernie podstawową troskę Dominika-
nina, która skupiała się wokół moral-
ności i wychowania. Można powiedzieć 
nawet, że podejmowana przez niego 
problematyka teologiczna i społeczna 
wynikała z tej podstawowej troski, co 
także kompetentnie przedstawiono 
w publikacji, którą zamyka próba pre-
zentacji oddziaływania Woronieckiego 
na środowisko krajowe i zagraniczne. 
Przy czym określenie „próba” nie sta-
nowi przytyku wobec opracowania, lecz 
wskazuje na samą materię tej sprawy, 
czyli owo oddziaływanie, którego – 
szczególnie w przypadku Woronieckie-
go – nie da się „zmierzyć” samymi pu-
blikacjami. Oddziaływał on bowiem 
przez swoje wykłady i niepublikowane 
skrypty (np. „kryptocytaty” z Woro-
nieckiego znajdujemy w etycznych pra-
cach Józefa Bocheńskiego, np. w De 
virtute militari. Zarys etyki wojskowej). 
Wiadomo także, że etycy katoliccy, np. 

3  Jest to tytuł, który dla o. Jacka Woronieckiego wymyślił Mariusz Malinowski, zob. posiedzenie 
czternaste Katedry Historii Filozofii UKSW (28 października 2004 r.) pt. Rola biografistyki 
w filozofii na przykładzie postaci Jacka Woronieckiego (ref. M. Malinowski),  http://katedra.uksw.
edu.pl/posiedzenia/pos14.htm [II 2021].

Feliks W. Bednarski, Karol Wojtyła 
wykładali i egzaminowali,  opierając się 
na niepublikowanej wersji Katolickiej 
etyki wychowawczej Woronieckiego – 
kompletne jej wydanie bowiem ukaza-
ło się dopiero w 1986 roku.

Jak już wspomniano, wypisy trafnie 
ilustrują omówione w opracowaniu po-
glądy Woronieckiego. Składają się na nie 
wypowiedzi Woronieckiego na temat 
charakteru systemu etyki chrześcijań-
skiej w porównaniu z innymi systema-
mi etycznymi, rozwoju osobistości czło-
wieka, kapitalnego i oryginalnego 
odróżnienia nawyku od sprawności, 
umiejętności rządzenia i rozkazywania, 
narodu i państwa. Całość tomu dopeł-
nia obszerna bibliografia

Całość opracowana została przez spe-
cjalistów, których kompetencje nie bu-
dzą wątpliwości Dodać należy, że tekst 
napisany jest dobrą polszczyzną, czyta 
się go bardzo dobrze. 

Można więc śmiało zarekomendować 
Czytelnikom tom serii Polska Filozofia 
Chrześcijańska XX wieku, poświęcony 
Jackowi Woronieckiemu – „mistrzowi 
intelektualnego katolicyzmu”3, jako syn-
tetyczne, źródłowo opracowane i udo-
kumentowane wprowadzenie w myśl te-
go wybitnego polskiego filozofa, teologa 
i wychowawcy, którego naukowe doko-
nania właściwie są ciągle odkrywane, 
gdyż właściwą recepcję jego myśli sku-
tecznie zablokowali na dobre kilkadzie-
siąt lat rządzący Polską komuniści. 

http://katedra.uksw.edu.pl/posiedzenia/pos14.htm
http://katedra.uksw.edu.pl/posiedzenia/pos14.htm
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Michał Zembrzuski

Filozofia intelektu. Tomasza 
z Akwinu koncepcja intelektu 
możnościowego i czynnego

bmw 2019

Książka stanowi podsumowanie wieloletnich i wielopokoleniowych badań nad 
problematyką intelektu, prowadzonych w ramach tomizmu egzystencjalnego  
i konsekwentnego. Stanowią ją dwie części, z których pierwsza poświęcona jest 
metafizyce intelektu, a druga – teorii poznania intelektualnego. Na pierwszą część 
składa się dziewięć rozdziałów, które omawiają kolejno arystotelesowskie źródła 
podziału na intelekt możnościowy i czynny, porządek (ordo) istot intelektualnych 
u Tomasza z Akwinu, jego teorię intelektu Bożego i anielskiego, problem 
intelektualnej duszy ludzkiej, władz tej duszy, zagadnienie przedmiotów poznania 
intelektualnego, uzasadnienie niematerialności intelektu, problem różnych jego 
nazw w tekstach Akwinaty. Ostatni rozdział przeciwstawia filozofię intelektu 
modnej dziś filozofii umysłu. W ramach teorii poznania intelektualnego Michał 
Zembrzuski (także w dziewięciu rozdziałach) omawia rolę zmysłów w poznaniu 
intelektualnym, problem abstrakcji i separacji, zagadnienie aktów poznania 
intelektualnego, problem species, „mechanizm” poznania intelektualnego, 
zagadnienie prawdy, intuicji, refleksji, jako poznania samego siebie oraz 
problematykę słowa w intelekcie.

Wydawnictwo Liberi Libri – www.LiberiLibri.pl  
(książka w wersji elektronicznej do pobrania ze strony Wydawnictwa)
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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, 
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myśl społeczna papieży Jana Pawła II, Benedykta XVI, Franciszka, relacja 
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