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Nota o Autorach

Marcin Andrusieczko – mgr, absolwent filozofii UKSW, (2004 r.). Interesuje 
się filozofią klasyczną i etyką, a także historią, prawem, filmem, dużo 
podróżuje. Z zamiłowania varsavianista – kolekcjonuje fotografie starej 
Warszawy oraz utrwala na zdjęciach ocalałe lub odbudowane zabytki 
współczesnej Stolicy. Miał kilka autorskich wystaw fotograficznych 
w zabytkowych kościołach po obu stronach Wisły.

Artur Andrzejuk – prof. dr hab., prof. Polskiego Uniwersytetu na 
Obczyźnie (PUNO) oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
(UKSW), na którego Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej kieruje Katedrą 
Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej. 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. 

Izabella Andrzejuk – dr, wykładowca w Wyższej Szkole Stosunków 
Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie i Wyższej Szkole 
Komunikowania, Politologii i Stosunków międzynarodowych w Warszawie 
oraz na studiach niestacjonarnych Ochrony Środowiska na UKSW. 
Wielokrotnie wygłaszała wykłady i referaty w Londynie na zaproszenie 
PUNO, IPAK-u oraz PON UJ (Polskiego Ośrodka Naukowego 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Londynie). Jest autorką ponad dwudziestu 
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).

Jarosław Gałuszka – mgr filozofii na podstawie pracy pt: Filozoficzne aspekty 
wyjaśnienia dogmatu o Trójcy Świętej „Summa Theologiae” Tomasza z Akwinu 
(2010); za pracę tę otrzymał Nagrodę im. Prof. M. Gogacza; doktorant 
w Katedrze Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UKSW. Zainteresowania 
naukowe obejmują starożytną i średniowieczną filozofię bytu i Boga, historię 
filozofii i teologię. Jest autorem pięciu artykułów naukowych (w „Pro Fide 
Rege et Lege” oraz „Roczniku Tomistycznym”) oraz siedmiu książek 
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beletrystycznych: Syn, Dziewica, Ćpun i samarytanka, Król Jehu i prorocy, Hece 
prorockie, Cuda Elizeusza, Eliasz – ogień Boży.

Étienne Gilson (ur. 13 czerwca 1884 w Paryżu, zm. 19 września 1978 
w Auxerre) –  francuski filozof i historyk filozofii, jeden ze współtwórców 
neotomizmu. Swoje poglądy zawarł w dziele pt. Le thomisme. Introduction au 
système de saint Thomas d’Aquin (Tomizm. Wprowadzenie do filozofii św. 
Tomasza z Akwinu), które przyniosło mu sławę. Współzakładał Pontifical 
Intitute of Medieval Studies w Toronto.

Wojciech Golonka - mgr, absolwent filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim 
w 2008 r. Wcześniej uzyskał francuski dyplom  DEUG (diplôme d’études 
universitaires générales) z nauk technicznych na Université Pierre et Marie 
Curie w Paryżu w 2003 r. Interesuje się filozofią i teologią św. Tomasza 
z Akwinu, publikuje po polsku i po francusku.

Jacek Grzybowski - ks. dr hab., adiunkt na Wydziale Filozofii 
Chrześcijańskiej UKSW i 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. Ostatnio opublikował: Byt, tożsamość, naród. 
Próba wyjaśnienia formuły „tożsamość narodowa” w perspektywie metafizyki 
(Kęty 2012); Myśl filozoficznie – myśl politycznie! Analiza i ocena historyczno-
kulturowych racji filozofii polityki (redakcja, Warszawa 2013).

Mikołaj Krasnodębski – dr, absolwent UKSW, uczeń prof. M. Gogacza. 
Dotychczas opublikował: Hołd (1995); Oderwanie (1997); Dusza i ciało 
(Warszawa 2004), Człowiek i paideia (Warszawa 2008 i 2009), 
W poszukiwaniu duchowej elegancji (Chicago-Warszawa 2011), Zarys dziejów 
ateńskiej historii wychowania (Warszawa 2011), Integralna antropologia 
wychowania (Białystok 2013); Nowy nauczyciel – nowa edukacja 
(z M. Lejzerowicz, T. Stankiewicz, Warszawa 2014); Myśl pedagogiczna 
neoscholastyki i neotomizmu (z A. Murzynem, Warszawa 2014). 
Pomysłodawca i redaktor naczelny „Zeszytów Naukowych SWPR – Seria 
Pedagogiczna” (rocznik). Dotychczas ukazało się 5 tomów. Prowadzi badania 
i wykłada historię filozofii, antropologię filozoficzną i filozofię wychowania. 
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Andrzej Marek Nowik – dr, do 2013 adiunkt w Katedrze Historii Filozofii 
Nowożytnej i Współczesnej Instytutu Filozofii UKSW. Autor 33 publikacji 
naukowych z historii filozofii i z historii. Prowadzi badania z zakresu 
arystotelizmu i tomizmu, nowożytnej scholastyki, filozofii Feliksa 
Konecznego, metodologii historii filozofii, dydaktyki filozofii, polskiego etosu 
szlacheckiego.

Tomasz Pawlikowski – dr, absolwent ATK, doktor UW. Autor czterech 
książek o tematyce filozoficznej (ostatnia Prawda następstwem istnienia. 
Problem prawdy w interpretacji św. Tomasza z Akwinu, Wydawnictwo KUL, 
Lublin 2013, 514 stron, stanowi podstawę ubiegania się o habilitację) i jednej 
historycznej, kilkudziesięciu artykułów naukowych, 127 haseł w Powszechnej 
Encyklopedii Filozofii i 32 w Encyklopedii Filozofii Polskiej, a także ponad 20 
pomniejszych publikacji (hasła w Encyklopedii Katolickiej, Wielkiej Encyklopedii 
PWN, recenzje), nadto wieloletni wykładowca akademicki.

Magdalena Płotka – dr, kierownik (p/o) Katedry Historii Filozofii Polskiej 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 
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 szeregu artykułów naukowych 
(w „Rocznikach Filozoficznych”, „Edukacji filozoficznej”, „Filo-sofiji”, 
„Roczniku Tomistycznym” i in.). 

Marek Prokop – dr, historyk filozofii, bibliotekoznawca, arabista. Studiował 
historię filozofii w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w latach 1969-
1974, zakończone 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 kierował działem rękopisów  
Biblioteki Polskiej w Paryżu (do 1991). Od 1995 r. jest pracownikiem 
naukowym Zakładu Biografistyki Polonijnej PUNO. W 2009 r. opublikował 
zbeletryzowaną opowieść o filozofii, zbudowaną na kanwie podróży do 
różnych krajów, kultur i środowisk, zatytułowaną Podróże z Awicenną.

Paulina Sulenta – mgr, doktorantka w Katedrze Metafizyki KUL. 
Przygotowuje rozprawę doktorską na temat „Creatio – continuatio – 
conservatio jako przejawy mocy Boga w świetle św. Tomasza z Akwinu 
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Quaestiones disputatae de potentia”. W roku akademickim 2012/2013 była 
laureatką Złotej Nagrody im. prof. Mieczysława Gogacza oraz Nagrody 
I stopnia im. o. prof. Mieczysława A. Krąpca za pracę magisterską pt. 

„Problem istnienia idei jednostkowych w ujęciu św. Tomasza z Akwinu. 
Analiza III kwestii De veritate – De ideis”. Do jej zainteresowań naukowych 
należą: metafizyka klasyczna, metafizyka poznania, antropologia filozoficzna, 
filozofia Boga. Jest autorką kilku artykułów z zakresu tych dziedzin oraz 
współredaktorką księgi pamiątkowej dedykowanej prof. Henrykowi 
Kieresiowi pt. Sztuka i realizm: Art and Reality – Ars et Res, Lublin 2014. 

Marcin Trepczyński - dr, badacz Instytutu Filozofii UW, wykładowca 
Uniwersytetu Otwartego UW. Laureat Nagrody im. prof. M. Gogacza 
w 2013 roku. Pracę doktorską, wydaną potem w formie książki pt. „Ścieżki 
myślenia Alberta Wielkiego i Tomasza z Akwinu” (2013), poświęcił 
modelom rozumowań i ujęciu metody naukowej w pismach obu tych 
myślicieli. Interesuje się m.in. starożytną i średniowieczną metodologią 
filozofii i teologii oraz funkcjonowaniem logiki w obrębie tych dziedzin, 
a także historyczną ewolucją modeli metafizycznych.  
Więcej na stronie: naszestrony.eu/trepczynski

Michał Zembrzuski – dr, adiunkt w Katedrze Historii Filozofii Starożytnej 
i Średniowiecznej Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, kierownik 
Studiów Niestacjonarnych i Podyplomowych Filozofii UKSW. 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 2012 
opublikował autorską monografię zatytułowaną: Tomasz z Akwinu. 
Komentarz „O pamięci i przypominaniu”.


