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Noty o Autorach 

Irena Bednarz – niezależny bibliograf. Ostatnio opracowała bibliografię pu-
blikacji prof. Iwony Lorenc w: Horyzonty estetyki. Studia dedykowane Iwonie 
Lorenc (2021). 

Dariusz Dańkowski SJ – dr, filozof, teolog, prawnik. Wykłada na Akademii 
Ignatianum w Krakowie katolicką naukę społeczną i przedmioty z filozofii 
społecznej. Jezuita z Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego. 
Specjalizuje się w dziedzinie filozofii politycznej, katolickiej nauki społecznej 
i w problematyce religii w życiu publicznym oraz etyce społecznej. Doktorat 
z filozofii uzyskał na Loyola University Chicago. Autor m.in. pracy Rawls on 
Religion in Public Debate (2014).  

Elżbieta Filipow – doktorantka w Zakładzie Etyki na Wydziale Filozofii Uni-
wersytetu Warszawskiego. Stypendystka programu Erasmus w Universiteit 
Twente w Niderlandach. Absolwentka studiów podyplomowych „Doskonale-
nie Warsztatu Tłumacza w Zakresie Przekładu Pisemnego” w Instytucie An-
glistyki UW. Tłumaczka książek Orny Donath Żałując macierzyństwa oraz 
Jamesa F.T. Bugentala Psychoterapia to nie to, co myślisz. Współpracowała 
ze „Światem Mózgu”, obecnie zaś – z „Charakterami”, „Filozofuj!” i portalem 
internetowym „O psychologii”. 

Joanna Górnicka‑Kalinowska – prof. dr hab., filozof, etyk. Emerytowany 
profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Etyki w Instytucie 
Filozofii UW w latach 2002–2016. Wykładowca Université du Québec, 
Katholieke Universiteit Leuven oraz École des hautes études en sciences so-
ciales w Paryżu. Autorka prac z dziedziny etyki, teorii wartości, psychologii 
moralnej, m.in. książek: Idea sumienia w filozofii moralnej (1991) oraz Toż-
samość, wola, działania moralne (2012).  

Wojciech Graboń – doktorant filozofii w Szkole Doktorskiej Nauk Humanis-
tycznych Uniwersytetu Warszawskiego, magister prawa i filozofii w ramach 
Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych 
i Społecznych na UW. Główne obszary zainteresowań: filozofia prawa oraz 
filozofia nauki. 



Barbara Grabowska – dr hab., profesor w Katedrze Filozofii Społecznej 
w Instytucie Filozofii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
Absolwentka filozofii na Uniwersytecie Marii Curie‑Skłodowskiej w Lublinie 
oraz studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się 
m.in. filozofią polityki, przede wszystkim liberalizmem.  

Adam Grobler – profesor wędrowny: od Uniwersytetu Jagiellońskiego (1975– 
2000) przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. T. Kotarbińskiego w Zielonej 
Górze i Uniwersytet Zielonogórski (1995–2003) do Uniwersytetu Opolskiego 
(2003–2021), obecnie osiadły na emeryturze. Specjalista w zakresie epistemo-
logii, filozofii nauki i dydaktyki filozofii. Autor wielu rozpraw i kilku książek, 
m.in. szeroko cytowanej Metodologii nauk (2006) i Epistemologii. Sandwiczowej 
teorii wiedzy (2019). Tłumacz literatury filozoficznej. Mieszka w Krakowie.  

Jacek Hołówka – prof. dr hab., emerytowany pracownik Wydziału Filozofii 
Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się filozofią analityczną i filozofią mo-
ralną. Napisał m.in. Etykę w działaniu (2001), Drogę do dorosłości (2020, 
z Anną Głąb) i książki z serii „Dzienniki Filozoficzne” – t. 1: O polityce 
przemocy , t. 2: O ustroju idealnym, t. 3: O państwie wynegocjowanym (2021). 

Dominika Jacyk – dr, ukończyła chemię i filozofię, pracuje jako adiunkt 
w Zakładzie Filozofii Społecznej i Politycznej w Instytucie Filozofii Uniwer-
sytetu Wrocławskiego. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół filozofii 
niemieckiej przełomu XIX i XX wieku, amerykańskiej myśli społeczno-
‑politycznej oraz filozofii religii. Autorka kilkudziesięciu artykułów i redaktor-
ka prac zbiorowych.  

Jarosław Jakubowski – dr hab., profesor uczelni w Instytucie Filozofii Uni-
wersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Uzyskał Diplôme d’études 
approfondies (DEA) w Université de Paris XII. Zajmuje się przede wszystkim 
francuskojęzyczną fenomenologią egzystencjalną. Jest autorem monografii 
Skończoność egzystencjalna. Studium nad filozofią Paula Ricoeura (2017). 
Przetłumaczył na język polski drugi tom Temps et récit P. Ricoeura (2008).  

Stanisław Jędrczak – doktorant na Wydziale Filozofii Uniwersytetu War-
szawskiego. Absolwent studiów filozoficznych i prawniczych. Zajmuje się 
metafizyką analityczną. 

Janusz Kaczmarek – dr hab., profesor Uniwersytetu Łódzkiego, pracownik 
Katedry Logiki i Metodologii Nauk. Zajmował się logiką, pragmatyką logiczną 
i filozofią języka, a w ostatnich 20 latach problemami ontologicznymi i meta-
fizycznymi. Autor monografii o charakterze formalnym: Indywidua. Idee. 
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Pojęcia. Badania z zakresu ontologii sformalizowanej (2008). Ostatnie cztery 
lata poświęcił na badania w zakresie ontologii topologicznej, wykorzystując 
pojęcia i twierdzenia topologii ogólnej do badania problemów ontologicznych. 
Podejmuje też problemy z dziedziny antropologii filozoficznej (problem woli, 
struktura ontologiczna człowieka) i kognitywistyki (struktura poznania, onto-
logiczny fundament nauk kognitywnych).  

Krzysztof Kędziora – dr, adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Łódz-
kiego, w Katedrze Etyki. Jego zainteresowania obejmują normatywnie zorien-
towaną filozofię polityczną, metaetykę i historię etyki. Jest autorem książki 
John Rawls. Uzasadnienie, sprawiedliwość i rozum publiczny (2009). 

Ryszard Kleszcz – prof. dr hab., pracownik Instytutu Filozofii Uniwersytetu 
Łódzkiego. Zainteresowania: epistemologia i metodologia nauk, filozofia ana-
lityczna, Szkoła Lwowsko‑Warszawska, filozofia religii, metafilozofia. Ostat-
nio wydał Profile metafilozoficzne (2020).  

Łukasz Kowalik – pracuje na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskie-
go w redakcji „Przeglądu Filozoficznego – Nowej Serii”. Interesuje się teorią 
wyobraźni, rozumianą jako narzędzie służące do badania wiedzy humanistycz-
nej zawartej w metafizyce, poezji i religii.  

Zdzisław Krasnodębski – socjolog, filozof, publicysta, polityk. W latach 1975– 
1991 pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Filozofii 
i Socjologii. Od 1995 r. profesor Uniwersytetu w Bremie (Niemcy). W latach 
2001–2011 wykładał także socjologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Warszawie. Od 2011 r. pracuje w Akademii Ignatianum w Krako-
wie w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji. Od 2014 r. poseł do Parlamentu 
Europejskiego, w latach 2018–2019 jego wiceprzewodniczący. Główne publika-
cje: Rozumienie ludzkiego zachowania (1986), Upadek idei postępu (1990, 2008), 
Demokracja peryferii (2003, 2005), Już nie przeszkadza (2010). 

Adrian Kuźniar – dr hab., adiunkt w Zakładzie Filozofii Nauki Wydziału Fi-
lozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w metaetyce oraz wybra-
nych problemach ontologii, filozofii nauki i epistemologii. Opublikował m.in. 
monografię Etyka analityczna a teoria ewolucji (2019). W wolnych chwilach 
prowadzi w serwisie YouTube filozoficzny kanał edukacyjny Bakcyl filozofii. 

Marek Nowak – dr hab., profesor Uniwersytetu Łódzkiego, pracownik Ka-
tedry Logiki i Metodologii Nauk. Zajmuje się przede wszystkim logiką for-
malną oraz filozofią języka. Opublikował kilkanaście prac poświęconych 
relacji konsekwencji logicznych, wiele tekstów, w których rozważa się tematy 
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algebraiczne lub teoriomnogościowe związane z logiką lub metodologią nauk, 
oraz kilka prac dotyczących teorii aktów mowy. Ostatnio zainteresowany jest 
pewnymi wątkami epistemologicznymi związanymi z teorią wiedzy. 

Adriana Schetz – dr hab., profesor uczelni w Instytucie Filozofii i Kognity-
wistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Autorka prac z zakresu filozofii umysłu, 
filozofii psychologii oraz kognitywistyki. Opublikowała m.in. monografię Bio-
logiczny eksternalizm w teoriach percepcji (2014). Aktualnie zajmuje się głów-
nie filozofią umysłu i kognitywistyką, szczególnie problemami związanymi 
z procesami poznawczymi zwierząt. 

Artur Szutta – dr hab., profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się 
w etyce, metaetyce oraz filozofii społecznej. Redaktor naczelny czasopisma 
popularnonaukowego „Filozofuj!”. Autor książek: Obywatelskie nieposłuszeń-
stwo (2011) i  Intuicje moralne. O poznaniu dobra i zła (2018). 

Magdalena Środa – dr hab., profesor uczelni na Wydziale Filozofii Uniwer-
sytetu Warszawskiego, w Zakładzie Etyki. Zajmuje się historią idei etycznych, 
etyką stosowaną, filozofią polityczną i problematyką kobiecą. Jest autorką 
wielu publikacji z zakresu filozofii politycznej i moralnej, m.in. książek: Idea 
godności w historii i etyce (1993), Idee, normy i wartości moralne (1994), 
Indywidualizm i jego krytycy. Współczesne spory między liberałami, komuni-
tarianami i feministkami na temat podmiotu, wspólnoty i płci (2003), Kobiety 
i władza (2009), Etyka dla myślących (2010), Obcy, inny, wykluczony (2020). 

Alfred Marek Wierzbicki – dr hab., duchowny rzymsko‑katolicki, filozof, 
poeta, publicysta, zatrudniony w Katedrze Etyki Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego. W latach 2006–2014 dyrektor Instytutu Jana Pawła II KUL i re-
daktor naczelny kwartalnika „Ethos”, w latach 2011–2020 kierownik Katedry 
Etyki. Autor 10 książek, m.in. The Ethics of Struggle for Liberation (1992), 
Spotkania na placu (2001), Filozofia a totalitaryzm (2005), Kruche dziedzic-
two. Jan Paweł II od nowa (2018), Osoba i moralność (2021).  

Jan Woleński – emerytowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, obecnie 
pracuje w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. 
Zajmuje się m.in. historią logiki i filozofii analitycznej, zastosowaniami logiki 
w filozofii, epistemologią i filozofią prawa.  

Marcin Woźny – student Wydziału Filozofii oraz Wydziału Prawa i Admini-
stracji Uniwersytetu Warszawskiego. Główne obszary zainteresowań: filozofia 
prawa, ontologia społeczna, filozofia działania.  
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