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Noty o Autorach

Irena Bednarz – niezależny bibliograf. Specjalizacja: bibliografie w zakresie 
humanistyki.

Józef Bremer SJ – prof. dr hab., wykłada wprowadzenie do logiki oraz filo-
zofię umysłu w Akademii Ignatianum w Krakowie. Doktorat z filozofii uzyskał 
w 1996 roku w Monachium, habilitował się w 2006 roku na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim w Krakowie. Opublikował książki: Osoba – fikcja czy rzeczywistość? 
Tożsamość i jedność Ja w świetle badań neurologicznych (2008, 2014), Czy wolna 
wola jest wolna? Kompatybilizm na tle badań interdyscyplinarnych (2013), Inter-
dyscyplinarne znaczenie neuronauk (2016), Neuronaukowy i potoczny obraz osoby 
w kognitywistyce (2016), Ludwiga Wittgensteina teoria odwzorowania: w filozofii, 
mechanice, muzyce i architekturze (2018). Kieruje grantem NCN: „Wittgenstein’s 
Denkbewegungen (Diaries 1930–1932/1936–1937). Interdisciplinary Perspectives”. 

Bohdan Chwedeńczuk – emerytowany wykładowca filozofii w Uniwersytecie 
Warszawskim. Tłumacz na język polski m.in. Indywiduów P.F. Strawsona. 

Stefaan E. Cuypers – profesor w Instytucie Filozofii KU Leuven (Belgia). Jest 
dyrektorem Centre for Logic and Philosophy of Science. Autor m.in. książek: 
Self-Identity and Personal Autonomy: An Analytical Anthropology (Routledge 
2017), Philosophy of Mind (Leuven 2015). Zajmuje się zagadnieniem wolnej 
woli i odpowiedzialności moralnej, filozofią umysłu, teorią działania oraz 
filozofią edukacji.

Bogdan Dziobkowski – dr, wicedyrektor Instytutu Filozofii Uniwersytetu 
Warszawskiego. Zajmuje się historią filozofii analitycznej i filozofią języka. 
Zastępca redaktora naczelnego „Przeglądu Filozoficznego”, redaktor prowa-
dzący licznych numerów PF i współorganizator (z prof. Jackiem Hołówką) 
konferencji naukowych. Współredaktor (z prof. Jackiem Hołówką) książek: 
Panorama współczesnej filozofii (2016), Marksizm. Nadzieje i rozczarowania 
(2017), Filozofia religii. Kontrowersje (2018). 
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Adam Grobler – prof. dr hab. Ukończył matematykę i filozofię na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim, gdzie też uzyskał kolejne stopnie naukowe w zakresie 
filozofii. Tytuł naukowy profesora uzyskał w 2002 r. Pracował kolejno na 
Uniwersytecie Jagiellońskim, w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Tadeusza 
Kotarbińskiego w Zielonej Górze, na Uniwersytecie Zielonogórskim, a od 
2003 r. na Uniwersytecie Opolskim. Specjalność: metodologia nauk i teoria 
poznania. Autor kilku książek, m.in. Prawda a względność (2000), Metodolo-
gia nauk (2006), Epistemologia. Sandwiczowa teoria wiedzy (2019), ponadto 
wielu rozpraw w czasopismach krajowych i zagranicznych. Tłumacz litera-
tury filozoficznej. Członek Prezydium Komitetu Nauk Filozoficznych PAN. 
Mieszka w Krakowie.

Mariusz Grygianiec – dr hab., absolwent filozofii Uniwersytetu Warszaw-
skiego oraz resocjalizacji Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. 
W latach 1994–96 asystent w Zakładzie Filozofii WSPS. Od 2001 r. adiunkt 
w Zakładzie Filozofii Nauki Instytutu Filozofii UW. Zajmuje się głównie 
badaniami z zakresu współczesnej metafizyki analitycznej i filozofii umysłu. 
Jest autorem monografii Identyczność i trwanie. Studium ontologiczne (2007). 
Dwukrotnie uzyskał grant „Marie Skłodowska-Curie European Fellowship” 
(2009/2010 – Durham; 2015/2016 – Augsburg). 

Przemysław Gut – dr hab., prof. KUL. Zatrudniony na Katolickim Uniwer-
sytecie Lubelskim na Wydziale Filozofii w Katedrze Historii Filozofii Nowo-
żytnej i Współczesnej. Autor monografii o Leibnizu (Leibniz. Myśl filozoficzna 
w XVII wieku, Wrocław 2004) oraz Spinozie (Spinoza o naturze ludzkiej, Lublin 
2011). Zajmuje się historią filozofii nowożytnej oraz problematyką dotyczącą 
struktury ludzkiego działania, wolnej woli i odpowiedzialności. 

Jacek Hołówka – jest emerytowanym profesorem w Instytucie Filozofii Uni-
wersytetu Warszawskiego oraz wykładowcą Uczelni Łazarskiego w Warsza-
wie. Zajmuje się filozofią analityczną i filozofią moralną. Napisał m.in. Etykę 
w działaniu (Warszawa 2001).

Wacław Janikowski – dr, adiunkt w Zakładzie Etyki Instytutu Filozofii Uni-
wersytetu Szczecińskiego. Filozof, metaetyk i etyk. W etyce zwolennik uty-
litaryzmu reguł i preferencji. Autor dwóch książek: Naturalizm etyczny we 
współczesnej filozofii analitycznej (Warszawa 2008), Wolna wola i użyteczność. 
Podstawy etyki utylitaryzmu preferencji (Warszawa 2016).
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Jacek Jarocki – dr, pracuje w Katedrze Historii Filozofii Nowożytnej i Współ-
czesnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Zainteresowania naukowe: 
filozofia umysłu, epistemologia, historia filozofii analitycznej. 

Stanisław Jędrczak – student IV roku filozofii i prawa w Kolegium Między-
obszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych na Uni-
wersytecie Warszawskim, licencjat filozofii. Publikował m.in. w Internetowym 
Magazynie Filozoficznym „Hybris”, „Kulturze i Wartościach”, „Archiwum 
Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej”.

Janusz Kaczmarek – dr hab., prof. UŁ, jest pracownikiem naukowo-badaw-
czym Katedry Logiki i Metodologii Nauk Uniwersytetu Łódzkiego. Od wielu 
lat zajmuje się problematyką ontologiczną, antropologiczną i pewnymi zagad-
nieniami kognitywistyki. W ramach ontologii bada w szczególności ontologię 
formalną, a ostatnio rozwija tzw. ontologię topologiczną. W tej ostatniej bada 
kraty Wolniewicza, które mogą być ujęte jako kraty złożone z topologii dys-
kretnych, a także monady Leibniza, które interpretuje jako obiekty wsparte 
na przestrzeniach topologicznych. 

Mateusz Karwowski – doktorant w Instytucie Filozofii Uniwersytetu War-
szawskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z filozofią działania 
i filozofią umysłu.

Ryszard Kleszcz – profesor tytularny, pracownik Instytutu Filozofii Uniwer-
sytetu Łódzkiego. Zainteresowania: epistemologia, metodologia nauk, filozo-
fia analityczna, Szkoła Lwowsko-Warszawska, filozofia religii, metafilozofia. 
Aktualnie jego badania koncentrują się na problematyce metafilozoficznej 
widzianej w kontekście filozofii analitycznej, w tym zwłaszcza Szkoły Lwow-
sko-Warszawskiej. Ostatnio opublikował: Metoda i wartości. Metafilozofia 
Kazimierza Twardowskiego (Warszawa 2013), Argumentacja, myślenie, dzia-
łanie (red. z J. Maciaszkiem, Łódź 2016), Philosophy as the Foundation of 
Knowledge, Action and Ethos (red. z J. Kaczmarkiem, Łódź 2016). 

Małgorzata Kowalska – profesor filozofii w Uniwersytecie w Białymstoku. 
Zajmuje się współczesną myślą francuską oraz filozofią społeczno-polityczną. 
Autorka m.in. książek: Dialektyka poza dialektyką. Od Bataille’a do Derridy 
(2000) i Demokracja w kole krytyki (2005). 

Adrian Kuźniar – dr hab., filozof, adiunkt w Zakładzie Filozofii Nauki 
Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania badaw-
cze koncentrują się wokół metaetyki oraz wybranych problemów ontologii, 



Noty o Autorach498
epistemologii i filozofii nauki. Autor m.in. książki Konsekwencje wyjaśnień 
darwinowskich w metaetyce (Warszawa 2017). Na koniec roku 2019 Centrum 
Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej planuje opublikowanie 
jego najnowszej książki pt. Etyka analityczna a teoria ewolucji.

Damian Leszczyński – profesor filozofii, kierownik Zakładu Epistemologii 
i Filozofii Umysłu w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ostat-
nio opublikowane książki: Polityczna eschatologia (2018), Demon zwodziciel. 
Badania filozoficzne (2015).

Janusz Maciaszek – dr hab., jest profesorem w Katedrze Logiki i Metodologii 
Nauk Instytutu Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego. Autor czterech monografii 
z zakresu filozofii analitycznej i filozofii języka: Znaki logiczne. Granice logiki 
oraz logiczność teorii i relacji wynikania (2003), Holizm znaczeniowy Kazi-
mierza Ajdukiewicza (2007), Znaczenie, prawda, przekonania. Problematyka 
znaczenia w filozofii języka (2008), Filozofia Donalda Davidsona. Podstawy 
semantyki (w druku). Jego zainteresowania naukowe obejmują m.in. filozofię 
Donalda Davidsona, teorię metafory oraz filozofię działania. 

Piotr Pasterczyk – dr hab., adiunkt na Wydziale Filozofii Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego. Studia z teologii i filozofii na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim (1987–1993) oraz na Albert-Ludwigs Universität we Fryburgu Bry-
zgowijskim (1997–2003). Praca doktorska w zakresie ekumenicznej dogmatyki 
pod kierownictwem prof. Gisberta Greshake (Theologie des kirchlichen Amtes, 
2001), praca doktorska z filozofii pod kierownictwem prof. Günthera Figala 
(Der Traum des Sokrates und das Problem der Dialektik im „Theaitetos”, 
2004). Habilitacja w roku 2019 na podstawie pracy U źródeł pojęcia ludzkiej 
woli – studium koncepcji woli Augustyna z Hippony w świetle platońskiej teorii 
duszy. Od roku 2014 konsultor Papieskiej Rady Kultury w Rzymie.

Michał Pełka – dr nauk prawnych, pracownik Katedry Logiki i Informatyki 
Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 
Autor monografii Konflikt uprawnień w teorii prawa Ronalda Dworkina (War-
szawa 2012). Zajmuje się współczesną filozofią prawa, w szczególności jej 
związkami z analityczną filozofią języka w perspektywie późnych koncepcji 
Ludwiga Wittgensteina i przyczynowej teorii odniesienia przedmiotowego.

Karolina Rychter – dr filozofii, związana z Instytutem Filozofii i Kolegium 
Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się filozofią kultury, 
w szczególności związkami filozofii i literatury. 
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Adriana Schetz – dr hab., prof. US. Pracuje w Instytucie Filozofii i Kogni-
tywistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Autorka monografii pt. Biologiczny 
eksternalizm w teoriach percepcji (Szczecin 2014).

Andrzej Stępnik – doktor filozofii, absolwent Instytutu Filozofii Uniwersytetu 
Warszawskiego, obecnie pracujący w Lingwistycznej Szkole Wyższej w War-
szawie. Autor ponad 70 publikacji naukowych, w tym książki Pragmatyzm 
Williama Jamesa. Ujęcie systemowo-krytyczne. Zajmuje się epistemologią, 
filozofią umysłu, filozofią religii, metafilozofią i aksjologią; interesują go 
zagadnienia z pogranicza filozofii i nauk szczegółowych.

Tadeusz Szubka – prof. dr hab., pracuje w Instytucie Filozofii i Kogni-
tywistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, jest członkiem Rady Doskonałości 
Naukowej (RDN) oraz Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 
(NPRH). Opublikował m.in. cztery monografie książkowe: Metafizyka anali-
tyczna P.F. Strawsona (1995), Antyrealizm semantyczny. Studium analityczne 
(2001), Filozofia analityczna. Koncepcje, metody, ograniczenia (2009) oraz 
Neopragmatyzm (2012). Obecnie zajmuje się metodologią filozofii oraz dzie-
jami anglosaskiej filozofii analitycznej i jej związkami z filozofią polską, 
a w szczególności takimi postaciami jak W. Sellars, J. Hosiasson-Lindenbaum 
i C. Lewy. W najbliższych latach ma nadzieję ukończyć książkę o roboczym 
tytule Filozofia jako ekspresja postaw oraz doprowadzić do drugiego, posze-
rzonego wydania antologii Metafizyka w filozofii analitycznej.

Mieszko Tałasiewicz – prof. dr hab., kierownik Zakładu Semiotyki Logicznej 
w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, dziekan Wydziału Filozofii 
i Socjologii UW. Specjalizuje się w filozofii języka.

Tomasz Tiuryn – dr, pracownik naukowy Instytutu Filozofii Uniwersytetu 
Warszawskiego. Zajmuje się historią filozofii starożytnej i średniowiecznej, 
przede wszystkim Platonem, Arystotelesem oraz komentatorami ich myśli 
w późnej starożytności, a także Tomaszem z Akwinu. Jego główne obszary 
zainteresowań to starożytna i średniowieczna filozofia języka, dzieje ontologii 
w starożytności i średniowieczu, starożytne teorie duszy.




