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Noty o autorach

Adam Chmielewski – profesor dr hab., filozof, tłumacz, publicysta i działacz społeczny,
studiował filozofię i nauki społeczne na Uniwersytecie Wrocławskim oraz na uniwersytetach w Oxfordzie, Nowym Jorku i Edynburgu. Zajmuje się filozofią nauki, etyką
i filozofią polityki. Autor m.in. książek Filozofia Poppera (1996), Niewspółmierność,
nieprzekładalność, konflikt (1998, 2014), Społeczeństwo otwarte czy wspólnota?
(2001), Walc wiedeński i walec europejski (2001); Dwie koncepcje jedności (2006);
Psychopatologia życia politycznego (2009). Opublikował kilkanaście przekładów
filozoficznych i literackich, w tym dzieł Karla Poppera, Bertranda Russella, Alasdaira
MacIntyre’a, Richarda Shustermana, Slavoja Žižka, D.H. Lawrence’a i Pearl S. Buck.
Od 2005 r. pełni funkcję redaktora naczelnego kwartalnika „Studia Philosophica Wratislaviensia”, jest też autorem zwycięskiej aplikacji Wrocławia o tytuł Europejskiej
Stolicy Kultury 2016.
Zbigniew Drozdowicz – profesor tytularny, kierownik Katedry Religioznawstwa i Badań
Porównawczych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Autor 30. monografii i ponad
200. artykułów naukowych. W ostatnim czasie ukazały się: Standards of philosophical
rationality (2013), Standards of religious rationality (2013), Rationality standards of
social life (2013), Essays on European liberalism (2013) oraz Racjonalność kartezjańska
(2014). Główny obszar jego zainteresowań badawczych stanowi filozofia nowożytna,
oraz filozofia religii. Odbywał staże naukowe Francji i w Niemczech, oraz brał udział
w kilkunastu międzynarodowych kongresach i konferencjach.
Stanisław Judycki – prof. zw. dr hab., w latach 1978–2010 pracownik Wydziału
Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II (Katedra Teorii
Poznania), od 2010 r. kierownik Zakładu Metafizyki i Filozofii Religii w Instytucie
Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego; autor książek:
Intersubiektywność i czas. Przyczynek do dyskusji nad późną fazą poglądów Edmunda
Husserla (1990); Umysł i synteza. Argument przeciwko naturalistycznym teoriom umysłu (1995); Świadomość i pamięć. Uzasadnienie dualizmu antropologicznego (2004);
Bóg i inne osoby. Próba z zakresu teologii filozoficznej (2010). Obszary zainteresowań:
epistemologia, teologia filozoficzna, filozofia współczesna.
Martyna Koszkało – dr, adiunkt w Zakładzie Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego;
adres e-mail: filmko@univ.gda.pl Zainteresowania badawcze: historia filozofii starożytnej i średniowiecznej, filozofia Boga, Jan Duns Szkot, problem jednostkowienia,
etyka średniowieczna. Autorka monografii Indywiduum i jednostkowienie. Analiza
wybranych tekstów Jana Dunsa Szkota (2003), artykułów dotyczących metafizyki i etyki Jana Dunsa Szkota, scholastyki nowożytnej (Franciszek Suárez), haseł
encyklopedycznych z zakresu filozofii średniowiecznej w Powszechnej encyklopedii
filozofii i tłumaczeń z łaciny.

8

Noty o autorach

Ks. Józef Kożuchowski – dr, proboszcz parafii w Kmiecinie. Wykładowca filozofii
w Wyższym Seminarium w Elblągu i w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Autor
kilkudziesięciu artykułów naukowych i sześciu książek. Główne kierunki zainteresowań i badań: metafizyka, antropologia filozoficzna, bioetyka, współczesna myśl
niemiecka, filozofia Josefa Piepera i Roberta Spaemanna.
Marek Lechniak, dr hab. Katedra Logiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
Dyrektor Instytutu Filozofii Teoretycznej KUL, autor m.in. książek: Interpretacja
wartości matryc logik wielowartościowych (1999), Przekonania i zmiana przekonań
(2011) oraz podręcznika Elementy logiki dla prawników (2012).
Ryszard Mordarski – dr hab.; prof. w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy. Zajmuje się filozofią polityki, filozofią religii i współczesną
filozofią polską. Opublikował m.in. Klasyczny racjonalizm polityczny w ujęciu Leo
Straussa (2007). Przełożył i wstępem opatrzył wybór tekstów Leo Straussa, pt. Jerozolima i Ateny oraz inne eseje z filozofii politycznej (2012) oraz Petera van Inwagena
pt.: Problem zła. Studia z analitycznej filozofii religii (2014).
Marek Andrzej Pepliński – dr, adiunkt w Zakładzie Metafizyki i Filozofii Religii w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje
się w filozofii religii, epistemologii i metaetyce. Autor ponad pięćdziesięciu publikacji,
artykułów, haseł, tłumaczeń, drukowanych m.in. w „Kwartalniku Filozoficznym”,
„Kognitywistyce i Mediach w Edukacji”, „Rocznikach Filozoficznych”, „Przeglądzie
Religioznawczym”, „Filo-Sofiji” oraz w pracach zbiorowych. Redagował tomy 15.
i 19. „Filo-Sofiji” poświęcone metafizyce, filozofii religii i epistemologii religii.
Krzysztof Saja – dr, adiunkt w Zakładzie etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu
Szczecińskiego, email: krzysztofsaja@gmail.com
Marek Kazimierz Siwiec – dr hab., profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy, poeta, filozof. Jeden z założycieli i członek Rady Redakcyjnej pisma
Filo-Sofija, w którym redaguje dział Filo-Sofija i poezja. Autor książek filozoficznych:
Los, zło, tajemnica. Ku twórczym źródłom poezji Aleksandra Wata i Czesława Miłosza
(2005); Od Platona do Beardsleya. Drogi estetycznej metakrytyki (2005). Współredaktor książek: Rozumieć cierpienie? Wokół myśli Jana Pawła II i pytań o przyszłość
chrześcijaństwa (2010); Poznawanie Kazimierza Hoffmana, Filozoficzno-kulturowe
źródła i konteksty (2011). Autor rozpraw z estetyki i szkiców o współczesnych poetach. Opublikował tomy poezji: Odwrócone lustro (1979), Twój świt ucieka nad
ranem (1984), Kostka (1990), Żyłka (2011), Kto (2013). Publikował m.in. w „Poezji”,
„Nowym Wyrazie”, „Kwartalniku Artystycznym”, „Okolicy Poetów – Kwartalniku”,
„Frazie”. Jego wiersze były publikowane w wielu antologiach literackich, a także
prezentowane w telewizji i w radiu.
Daniel Roland Sobota – dr filozofii, adiunkt w Zakładzie Nauk Społecznych Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Autor kilkudziesięciu
artykułów oraz dwutomowej monografii pt. Źródła i inspiracje Heideggerowskiego
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pytania o bycie (2012–2013). Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Członek
Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz Forum Muenchener Phaenomenologie
International e.V. Lokalny animator kultury teatralnej, członek bydgoskiej grupy
artystycznej Magazyn Prób Bezpsa, trener i zawodnik piłki nożnej. Zainteresowania
filozoficzne: filozofia niemiecka przełomu XIX i XX w., metafizyka, filozofia pytania,
filozofia teatru, filozofia sportu. Ideą przewodnią jego myślenia jest pytanie i pytajność.
Artur Szutta – dr, adiunkt w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się problematyką z zakresu filozofii społecznej, etyki,
metaetyki i filozofii umysłu. Jest autorem książki Obywatelskie nieposłuszeństwo.
Próba określenia pojęcia (2011). Publikował artykuły w takich czasopismach jak
„Analiza i Egzystencja”, „American Catholic Philosophical Quarterly”, „Diametros”
czy „Filo-Sofija”. Aktualnie pracuje nad zagadnieniem intuicji moralnych. Jest także,
wspólnie z Robertem Kryńskim, współzałożycielem i redaktorem internetowego czasopisma popularyzującego filozofię „Filozofuj!”, którego pierwszy numer udostępniony
został we wrześniu 2014 r.
Krzysztof Śleziński – profesor nadzwyczajny, dr hab., filozof i pedagog, pełni funkcję
Dyrektora ds. Naukowych i Współpracy z Zagranicą w Instytucie Nauk o Edukacji
Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor
pięciu monografii naukowych: Elementy platonizmu u Rogera Penrose’a (1999), Zarys
dydaktyki filozofii (2000), Benedykta Bornsteina koncepcja naukowej metafizyki i jej
znaczenie dla badań współczesnych (2009), Filozofia Benedykta Bornsteina oraz wybór
i opracowanie niepublikowanych pism (2011), Edukacja filozoficzna w teorii i praktyce (2012) oraz współredaktor rocznika filozoficznego „Studia z Filozofii Polskiej”.
Ks. Sylwester Warzyński – dr filozofii, adiunkt w Instytucie Filozofii UKW. Współautor zbioru rozpraw: Zrozumieć cierpienie? Wokół myśli Jana Pawła II i pytań o
przyszłość chrześcijaństwa (2010). Autor książki Porzucony świat. Postmodernizm
Nietzschego, Heideggera i Derridy (2012).
Maciej Woźniczka – dr hab. nauk humanistycznych w zakresie filozofii, nauczyciel
akademicki przedmiotów filozoficznych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, kierownik Zakładu Filozofii w Instytucie Filozofii, Socjologii i Psychologii
w Wydziale Nauk Społecznych AJD. Zainteresowania badawcze: teoria filozofii,
metodologia filozofii, filozofia edukacji i dydaktyka filozofii, etyka, filozofia nauk
przyrodniczych. Autor (2) i redaktor/współredaktor (9) monografii naukowych, autor
ok. 100 artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach, uczestnik (wystąpienia
referatowe) ok. 80. konferencji naukowych, organizator/współorganizator ok. 10 ogólnopolskich konferencji naukowych, realizator/wykonawca ok. 15 grantów/projektów
badawczych. Członek PTF, członek-współzałożyciel „Polskiego Stowarzyszenie
Strategii Twórczych”. Recenzent i współautor propozycji egzaminu maturalnego z filozofii (OKE Łódź), nauczyciel przedmiotów filozoficznych (10 lat – równolegle z pracą
w uczelni) w liceum i gimnazjum w Łodzi, popularyzator filozofii i kształcenia filozoficznego (warsztaty, wykłady – również dla nauczycieli, współpraca z ośrodkami
metodycznymi, konkursy – jury itp.).

Ireneusz Ziemiński, profesor filozofii, absolwent Wydziału Filozofii Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, aktualnie zatrudniony w Instytucie Filozofii Uniwersytetu
Szczecińskiego. Opublikował ponad 200 artykułów i recenzji na łamach m.in. takich
czasopism, jak „Idealistic Studies”, „Diametros”, „Przegląd Filozoficzny. Nowa
seria”, „Kwartalnik Filozoficzny”, „Filo-sofija”, „Etyka”, „Logos i Ethos”, „Ethos”,
„Roczniki Filozoficzne”. Jest także autorem pięciu książek: Zagadnienie śmierci
w filozofii analitycznej (2000), Moralność i religia. Poglądy filozoficzne Josepha
Butlera (2002), Śmierć, nieśmiertelność, sens życia. Egzystencjalny wymiar filozofii
Wittgensteina (2006), Metafizyka śmierci (2010), Życie wieczne. Przyczynek do
eschatologii filozoficznej (2013). Dwukrotny stypendysta Fundacji Na Rzecz Nauki
Polskiej (program Start oraz program Kolumb, dzięki któremu odbył półroczny staż
w Uniwersytecie w Oxfordzie pod kierunkiem Richarda Swinburne’a). Za książkę
Zagadnienie śmierci w filozofii analitycznej otrzymał indywidualną Nagrodę Ministra
Szkolnictwa Wyższego.

