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Noty o autorach

Iwona Alechnowicz-Skrzypek – dr hab., pracuje na stanowisku profesora w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Opolskiego, gdzie kieruje Zakładem Ontologii i Historii
Filozofii. Była stypendystką DAAD. Zajmuje się XX-wieczną filozofią niemiecką.
Interesują ją spory o przedmiotowość poznania toczące się na gruncie tej filozofii,
a także dyskusje dotyczące wzajemnych relacji między filozofią a psychologią. Ma
w swoim dorobku pięć monografii oraz kilkadziesiąt artykułów naukowych.
Krystyna Bembennek – mgr, asystentka w Zakładzie Historii Filozofii Nowożytnej
Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka
artykułów dotyczących filozofii P. Ricoeura, H.-G. Gadamera, G. Marcela. Zainteresowania badawcze: historia, status i problemy filozofii hermeneutycznej, narracyjne
koncepcje podmiotowości, dydaktyka filozofii. Jest członkinią L’Association Paul
Ricoeur.
Maciej Chlewicki – dr hab., adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy. Zajmuje się historią filozofii, zwłaszcza nowożytnej od
Kartezjusza do Nietzschego, metafilozofią i filozofią religii. Publikował m.in. w „Przeglądzie Filozoficznym”, „Zagadnieniach Naukoznawstwa”, „Edukacji Filozoficznej”.
Ostatnio wydał książkę pt. Kant a problem filozofii religii (2012).
Piotr Cyciura – dr filozofii, zainteresowania badawcze: filozofia starożytna i średniowieczna, metafizyka, metodologia metafizyki, język metafizyki, filozofia przyrody. Wydał monografie: Problem istnienia w filozofii Arystotelesa (2009), Św. Tomasz z Akwinu
a platonizm (2008). Publikował m.in. w „Kwartalniku Filozoficznym”, „Filo-Sofiji”.
Magdalena Jaworska-Wołoszyn – Ph.D, assistant professor at the Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża in Gorzów Wielkopolski. She is a scholarship
holder and an active participant of seminars organized by Istitutio Italiano per gli
Studi Filosofici in Neapol. The author of the monograph: The forgotten philosopher:
Georgios Gemistos (Plethon). An outline of the life and works (2008). She is interested
in the history of ancient philosophy and Byzantine philosophy of the Medieval and
the Renaissance period.
Joanna Judycka – dr hab., prof. Uniwersytetu Gdańskiego, Zakład Historii Filozofii
Starożytnej i Średniowiecznej, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG.
Zainteresowania badawcze: recepcja pism Arystotelesa w średniowieczu, filozofia
Rajmunda Lulla, Paweł z Worczyna i filozofia polska XV w., edytorstwo krytyczne
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średniowiecznych tekstów filozoficznych. Opublikowała m.in.: Aristoteles Latinus
IX, 1 De generatione et corruptione, Leiden 1986, 19972, Wiara i rozum w filozofii
Rajmunda Lulla, Lublin 2005 i szereg artykułów, głównie w „Acta Mediaevalia”,
por. też Ruch translatorski we wczesnym średniowieczu, w: Przewodnik po filozofii
średniowiecznej. Od św. Augustyna do Joachima z Fiore, red. A. Kijewska, Kraków
2012, Paralelizm strukturalny projektów nauki uniwersalnej Lulla i Kartezjusza,
„Filo-sofija” 22, 2013/3.
Józef Kożuchowski – ks. dr, proboszcz parafii w Kmiecinie. Wykładowca filozofii
w Wyższym Seminarium w Elblągu. 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.
Iwona Krupecka – dr, adiunkt w Zakładzie Historii Filozofii Nowożytnej Instytutu
Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego; publikowała m.in.
w „Ameryce Łacińskiej”, „Filo-Sofiji” czy „Przeglądzie Filozoficzno-Literackim”;
autorka książki Don Kichote w krainie filozofów (2012); zajmuje się historią filozofii
nowożytnej oraz filozofii hiszpańskiej.
Sabina Kruszyńska – dr hab., profesor zwyczajny w Instytucie Filozofii, Socjologii
i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, kieruje Zakładem Historii Filozofii Nowożytnej, autorka książek i artykułów o nowożytnej i współczesnej filozofii francuskiej,
filozofii religii i historii filozofii.
Dariusz Łukasiewicz — dr hab., prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, dyrektor Instytutu Filozofii UKW, autor ponad 70 publikacji, w tym m.in.
książek: Stany rzeczy i prawda. Szkice filozoficzne (2002), Filozofia Tadeusza Czeżowskiego (2002), Actions, products and things. Brentano and Polish Philosophy (ed.
with A. Chrudzimski) (2006), Sąd i poznanie w fenomenologii Edmunda Husserla
(2008), Scientific Knowledge and Common Knowledge (ed. with R. Pouivet) (2009),
Rozumieć cierpienie. Wokół myśli Jana Pawła II i pytań o przyszłość chrześcijaństwa
(red. z M.K. Siwcem, S. Warzyńskim) (2010); Opatrzność Boża, wolność, przypadek.
Studium z analitycznej filozofii religii (2014). Zainteresowania naukowo-badawcze:
filozofia austriacka (Bolzano, Brentano, Meinong), filozofia niemiecka (Husserl
i fenomenologia), szkoła lwowsko-warszawska, filozofia analityczna (analityczna
metafizyka i metaetyka, filozofia religii).
Rafał Szczepiński – mgr; doktorant w Zakładzie Logiki I Metodologii Nauk Instytutu
Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przygotowuje rozprawę
doktorską na temat logiki relewantnej. Zainteresowania badawcze: logika filozoficzna,
logiki nieklasyczne, teoria informacji.
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Wojciech Torzewski – dr hab., zatrudniony w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zainteresowania: filozofia niemiecka XIX i XX w.,
w szczególności hermeneutyka, problematyka historyczności/dziejowości, filozofia
rozumu, ponadto: podstawowa problematyka etyczna.
Michał Zembrzuski – dr; adiunkt w Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 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 roku 2012 opublikował autorską monografię zatytułowaną: Tomasz
z Akwinu. Komentarz „O pamięci i przypominaniu”.
Ireneusz Ziemiński – profesor filozofii, absolwent Wydziału Filozofii Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; 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
na Uniwersytecie w Oxfordzie pod kierunkiem Richarda Swinburne’a). Za książkę
Zagadnienie śmierci w filozofii analitycznej otrzymał indywidualną Nagrodę Ministra
Szkolnictwa Wyższego.

