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Noty o Autorach

Marcin Będkowski – dr, adiunkt naukowy w Instytucie Filozofii Uniwersytetu 
Warszawskiego. Redaktor naczelny „Edukacji Filozoficznej”, członek redakcji 
„Studiów Semiotycznych”.

Andrzej Bogusławski – prof. dr hab., językoznawca i filozof języka, wieloletni 
kierownik Katedry Lingwistyki Formalnej na Uniwersytecie Warszawskim.

Tadeusz Ciecierski – dr hab., adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu 
Warszawskiego. Zajmuje się analityczną filozofią języka i umysłu.

Jacek Hołówka – prof. dr hab., emerytowany pracownik Instytutu Filozofii 
Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni kierownik Zakładu Filozofii Ana-
litycznej, profesor uczelni Pedagogium w Warszawie. Zajmuje się filozofią 
analityczną, filozofią moralną i bioetyką. Najważniejsza publikacja: Etyka 
w działaniu (Warszawa 2001).

Teresa Hołówka – prof. dr hab., pracuje w Zakładzie Logiki Instytutu Filozofii 
Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka m.in. Kultury logicznej w przykładach 
(Warszawa 2006). Zajmuje się teorią argumentacji, błędami logicznymi, logiką 
nieformalną. 

Aleksandra Horecka – dr hab., adiunkt w Zakładzie Semiotyki Logicznej 
Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się teoriami obiektów 
semiotycznych, estetyką i teorią literatury Szkoły Lwowsko-Warszawskiej.

Jacek Jadacki – profesor tytularny, emerytowany pracownik Instytutu Filo-
zofii Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni kierownik Zakładu Semiotyki 
Logicznej. Autor m.in. książek From the viewpoint of the Lvov-Warsaw School 
(2003), Polish analytical philosophy (2009) oraz Being and duty (2013).

Joanna Jurewicz – dr hab., prof. UW, indolog, pracuje w Katedrze Azji 
Południowej na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. 
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W centrum jej zainteresowań leży filozoficzna myśl hinduska wyrażana w naj-
starszych indyjskich zabytkach literackich (teksty Objawienia, eposy, od ok. 
XIII w. p.n.e. do przełomu er). W badaniach stosuje interdyscyplinarną meto-
dologię łączącą filologię z lingwistyką kognitywną. Autorka czterech mono-
grafii: O imionach i kształtach Jednego. Monizm indyjskiej filozofii Tradycji 
(1995), Kosmogonia Rygwedy. Myśl i metafora (2001), Fire and cognition in 
the Rgveda (2010), Fire, Death and Philosophy. A History of Ancient Indian 
Thinking (2016), przekładu wybranych hymnów Rygwedy pt. Wędrówka za 
przestrzenią (2013, 2015, 2017) oraz ponad 80 artykułów naukowych. Wice-
prezes Polskiego Towarzystwa Semiotycznego, członek Academia Europaea.

Łukasz Kowalik – sekretarz redakcji „Przeglądu Filozoficznego”. Interesuje 
się teorią wyobraźni, rozumianą jako narzędzie służące do badania wiedzy 
humanistycznej zawartej w metafizyce, poezji i religii. 

Zbysław Muszyński – dr hab., prof. UMCS, pracuje w Zakładzie Logiki 
i Kognitywistyki na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-
-Skłodowskiej w Lublinie. Jest autorem kilkudziesięciu prac z zakresu filozofii 
języka, semiotyki, filozofii umysłu, filozofii nauki i kognitywistyki, a także 
współredaktorem kilkunastu prac zbiorowych oraz kilku serii wydawniczych 
(„UMYSŁ. Prace z filozofii umysłu i kognitywistyki”, „Racjonalizm. Realizm. 
Relatywizm”, „RRR – Kognitywistyka”).

Joanna Odrowąż-Sypniewska – prof. dr hab., kierownik Zakładu Filozofii 
Analitycznej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka kilku-
dziesięciu publikacji, w tym trzech monografii: Zagadnienie nieostrości (2000), 
Rodzaje naturalne. Rozważania z filozofii języka (2006) oraz Kontekstualizm 
i wyrażenia nieostre (2013). Zajmuje się głównie współczesną analityczną 
filozofią języka.

Tomasz A. Puczyłowski – adiunkt w Zakładzie Logiki Instytutu Filozofii 
Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Semio-
tycznego; zajmuje się analityczną filozofią języka i logiką filozoficzną. Autor 
książki Argument z implikatury konwersacyjnej w polemikach filozoficznych 
(Warszawa 2014). 

Janusz Siek – długoletni dyrektor połączonych Bibliotek Wydziału Filozofii 
i Socjologii UW, Instytutu Filozofii i Socjologii PAN i Polskiego Towarzystwa 
Filozoficznego. 


