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M o n i k a  W a l c z a k  

XI Polski Zjazd Filozoficzny,  
Lublin, 9–14 września 2019 r. 

W dniach 9–14 września 2019 r. polskie środowisko filozoficzne spotkało się 
na tradycyjnym, kolejnym, tym razem już XI Polskim Zjeździe Filozoficznym. 
Gospodarzem i głównym organizatorem Zjazdu był Wydział Filozofii 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, a współorganizatorami 
– Komitet Nauk Filozoficznych PAN i Polskie Towarzystwo Filozoficzne. 
Intencją organizatorów było stworzenie przestrzeni i optymalnych warunków 
do spotkania filozofów polskich i badaczy zajmujących się filozofią polską 
z kraju i zagranicy, a także zaprezentowanie aktualnie prowadzonych badań 
i toczonych dyskusji, jak również namysł nad miejscem i rolą filozofii w kon-
tekście szybkich i radykalnych przemian, którym podlegają dzisiaj środowiska 
naukowe nie tylko w Polsce. Zjazd organizowano z nadzieją, że przyczyni się 
do konsolidacji polskiego środowiska filozoficznego i jego rozwoju, oraz 
wniesie merytoryczny wkład w rozwój filozofii, nauki i polskiej kultury. 
Uważam, że nadzieje te Zjazd spełnił.  

Polskie Zjazdy Filozoficzne, najdłużej organizowane i najliczniej repre-
zentowane ogólnopolskie spotkania filozofów, wpisują się w intelektualną 
historię Polski od czasu odzyskania przez nią niepodległości. I Polski Zjazd 
Filozoficzny, zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Filozoficzne, odbył 
się w 1923 roku we Lwowie, kolejne w 1927 i 1936 roku, odpowiednio 
w Warszawie i w Krakowie. II wojna światowa oraz powojenna polityka 
reżimu komunistycznego uniemożliwiły organizację Zjazdu Filozoficznego 
przez następne cztery dekady. Pierwszy po wojnie Zjazd został zorganizowany 
w 1977 roku przez Międzyuczelniany Instytut Filozofii i Socjologii Uniwer-
sytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ten i kolejne Zjazdy, których 
charakter wyznaczały ich historyczne konteksty, odbywały się nieregularnie, 
w 1987 roku (Kraków) i 1995 roku (Toruń). Od 2004 roku Zjazdy są 



organizowane zasadniczo co cztery lata przez różne ośrodki akademickie 
w Polsce (2004 – Szczecin; 2008 – Warszawa; 2012 – Wisła). Ostatni, jubi-
leuszowy X Polski Zjazd Filozoficzny miał miejsce w 2015 roku na Uniwer-
sytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i jego Wydział Filozofii 
organizuje Zjazd po raz pierwszy. W dziejach KUL filozofia zajmuje miejsce 
szczególne. Uprawiano ją od początku istnienia Uczelni. Powołanie Wydziału 
Filozofii przewidywał Statut KUL z roku 1938 r., jednak realizację tych 
planów uniemożliwił wybuch II wojny światowej. Wydział Filozofii powstał 
dopiero po wojnie, w 1946 r. W czasach powojennych, wobec ideologicznej 
dominacji tzw. filozofii naukowej, marksizmu i pozytywizmu, Wydział 
uprawiał i upowszechniał filozofię metodologicznie i merytorycznie autono-
miczną wobec nauki i religii, spełniającą standardy naukowości i racjonalności, 
a równocześnie otwartą na chrześcijańskie Objawienie. Podejście to zaowo-
cowało Lubelską Szkołą Filozofii Klasycznej, stworzoną przez takich 
koryfeuszy Wydziału, jak Stefan Swieżawski, o. Mieczysław A. Krąpiec, 
kard. Karol Wojtyła, ks. Stanisław Kamiński, ks. Marian Kurdziałek, Antoni 
Bazyli Stępień, s. Zofia Józefa Zdybicka, ks. Tadeusz Styczeń i Stanisław 
Majdański. Na Wydziale Filozofii KUL nadal żywe jest ukonstytuowane 
wcześniej podejście, jednak przetworzone (w duchu samej Szkoły) pod 
wpływem współczesnego kontekstu, problemów i sposobów uprawiania 
filozofii. Dzisiaj Wydział reprezentuje bogatą paletę różnorodnych zaintere-
sowań badawczych i dziedzin filozofii. Oprócz tradycyjnych dla siebie 
obszarów badań, jak klasyczna metafizyka ogólna i szczegółowa, klasyczna 
filozofia religii, mediewistyka, personalistyczna etyka, metodologia nauk, 
historia logiki czy filozofia przyrody, uprawiana jest tu m.in. analityczna 
filozofia religii, bioetyka, historia filozofii nowożytnej (czasów Oświecenia) 
i współczesnej (zwłaszcza analitycznej), historia filozofii w Polsce, ontologia 
formalna, logiki nieklasyczne, filozofia nauki, a także filozofia umysłu 
i kognitywistyka. Wydział współpracuje z licznymi ośrodkami i środowiskami 
filozoficznymi w Polsce i za granicą, ostatnio także z uniwersytetami 
w Chinach. Najbardziej spektakularnym wyrazem tej współpracy są wykłady 
wybitnych filozofów w ramach cyklu Memorial Lectures. Prowadzili je dotąd 
m.in. John Searle, Richard Swinburne, Barry Smith, Peter Simons, Simon 
Blackburn, Susan Haack, Peter van Inwagen, Linda Zagzebski, John 
Skorupski, John Crosby, Rodrigo Guerra López, Kevin Mulligan. 

XI Polski Zjazd Filozoficzny odzwierciedlał pluralizm i zróżnicowanie 
środowiska filozoficznego w Polsce i jak chcielibyśmy sądzić, był dla niego 
reprezentatywny. W Zjeździe udział wzięło 661 uczestników ze 110 ośrodków 
naukowo-badawczych i dydaktycznych – z Polski oraz Europy, a także z Chin 
i Japonii. Wygłoszono 667 referatów. Wśród uczestników przeważała 
młoda kadra naukowa – 68% (studenci bez tytułu magistra stanowili jedynie 
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6% uczestników Zjazdu), kadra posiadająca stopnie i tytuł naukowy stanowiła 
32%. Zjazd pokazał, jak się wydaje, że w polskim środowisku następuje 
wymiana pokoleniowa oraz że widoczne i aktywne staje się w nim kolejne 
pokolenie filozofów. Reprezentowane były wszystkie środowiska uniwersyte-
tów polskich, przy czym najliczniejszą grupę uczestników stanowiły w kolej-
ności: Uniwersytet Warszawski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński 
w Krakowie, Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie (powyżej 30 osób). Szczegółowe statystyki, przygoto-
wane przez dr. Andrzeja Zykubka, dołączam jako dodatek do tekstu. 

Bogaty program Zjazdu obejmował wykłady plenarne, panele dyskusyjne, 
sympozja specjalne i sekcje tematyczne. Tematyka obrad prezentowała całe 
spektrum dziedzin filozofii oraz pogranicza filozofii i innych nauk. Wykłady 
plenarne podejmowały tradycyjne i aktualnie dyskutowane problemy. Otwie-
rały one kolejne dni obrad zjazdowych, mając w zamiarze gromadzić wszyst-
kich uczestników konferencji. Zjazd zainaugurował wykład Jacka Jadackiego 
z Uniwersytetu Warszawskiego, Zagadka przyczynowości, prezentując anali-
tyczny i bazujący na podejściu formalnym sposób uprawiania filozofii, zasto-
sowany do swoiście filozoficznego i tradycyjnie centralnego pojęcia filozo-
ficznego. Wykład drugiego dnia Zjazdu, z zakresu logiki relacji, zatytułowany 
Aspects of the Grammar and Logic of Relative Terms, wygłosił Peter Simons, 
członek zagraniczny PAN, wybitny uczony, znawca i propagator filozofii 
polskiej. Wykład Renaty Ziemińskiej z Uniwersytetu Szczecińskiego, Samo-
świadomość i sceptycyzm, w trzecim dniu Zjazdu, prezentował stan współ-
czesnej dyskusji nad problemem sceptycyzmu. Kolejny wykład plenarny Czy 
średniowieczna matematyczna teologia i filozofia przyrody wpłynęły na rozwój 
myśli nowożytnej?, dający wgląd w badania z zakresu polskiej mediewistyki, 
zaprezentowała Elżbieta Jung z Uniwersytetu Łódzkiego. W piątym dniu 
Zjazdu wykład plenarny Konsumpcyjna absolutyzacja wolności, podejmujący 
problematykę wolności we współczesnych społeczeństwach konsumpcyjnych, 
przedstawił Lesław Hostyński z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lub-
linie. Wykład zamykający Zjazd, Metafizyka i idea zbawienia, prezentujący 
osadzoną w tradycji chrześcijańskiej refleksję nad ostatecznymi pytaniami 
egzystencjalnymi, wygłosił Stanisław Judycki z Uniwersytetu Gdańskiego. 
Tradycyjny już wykład powierzany przedstawicielowi młodego pokolenia 
filozofów, pod patronatem „Przeglądu Filozoficznego”, zatytułowany Decyzje 
w sytuacjach niepewności normatywnej, wygłosił Tomasz Żuradzki z Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego. Intencją organizatorów Zjazdu było, aby wykłady 
plenarne reprezentowały główne dyscypliny filozoficzne, od ontologii, poprzez 
logikę, teorię poznania, historię filozofii, etykę, do metafizyki. Wszystkie 
wymienione wykłady publikowane są w niniejszym tomie. 
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Ogromną różnorodność tematyczną i bogactwo problemów podejmowa-
nych przez polskie środowisko filozoficzne odzwierciedlało 20 sekcji 
tematycznych, w ramach których toczyły się obrady: Sekcja Antropologii 
Filozoficznej, Sekcja Dydaktyki Filozofii, Sekcja Epistemologii i Metafilozo-
fii, Sekcja Etyki Ogólnej, Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej, Sekcja 
Filozofii Kultury, Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa, Sek-
cja Filozofii Religii, Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki, Sekcja 
Filozofii Sztuki i Estetyki, Sekcja Filozofii Techniki, Sekcja Filozofii Umysłu 
i Kognitywistyki, Sekcja Gości Zagranicznych / Foreign Guest Section, Sekcja 
Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej, Sekcja Historii Filozofii 
Polskiej, Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, Sekcja 
Logiki, Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki, Sekcja Ontologii i Metafizyki, 
Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka. Podejmowano zarówno klasyczne, 
tj. wieczyste problemy filozofii, jak i problemy, które stawia przed filozofią 
współczesny świat: etyka biznesu, nauka a religia, interdyscyplinarność 
w nauce, logiki nieklasyczne, samochody autonomiczne i ich wybory, odpo-
wiedzialność robotów, koncepcje sztuki i estetyki – ujęcia neuronalne i ewo-
lucyjne, koncepcje multiświata, „informacja” w przyrodzie, naturalizm i nad-
naturalizm, problem Big Data, ontologia topologiczna, intuicja w poznaniu 
naukowym i potocznym czy ludzkie chimery. 

W ciągu czterech pełnych dni Zjazdu miało miejsce osiem zróżnicowanych 
tematycznie paneli dyskusyjnych, moderowanych przez znawców tytułowej 
problematyki: Etyka życia publicznego (Andrzej Szostek), Logika filozoficzna 
– filozofia w logice (Jerzy Pogonowski), Filozofia, nauka i religia – oczeki-
wania, roszczenia i kompetencje (Andrzej Bronk), Filozofia w szkole (dydak-
tyka filozofii) (Adam Grobler), Lubelska Szkoła Filozoficzna (Jan Krokos), 
Filozofia ekonomii (Łukasz Hardt), Historia filozofii a filozofia (Andrzej 
Noras), Naturalizm – nadnaturalizm (Stanisław Judycki). Panele cieszyły się 
bardzo dobrą frekwencją, wiele z nich odbywało się przy wypełnionej 
całkowicie sali. 

Istotnym wzbogaceniem Zjazdu były sympozja specjalne, organizowane 
w ramach sekcji tematycznych z inicjatywy ich przewodniczących i uczest-
ników. Odbyły się następujące sympozja: Ontologia formalna w Polsce: 
wczoraj, dziś i jutro (Janusz Kaczmarek, Bartłomiej Skowron), Pytanie o me-
todologię nauk dziś (Monika Walczak), Analityczna filozofia religii Alvina 
Plantingi (Dariusz Łukasiewicz), Filozofia religii. Kontrowersje (Adam 
Grzeliński), Pamięci i dziełu Profesora Leona Koja (Jacek Paśniczek), Przed-
mioty światopoglądowo-aksjologiczne w szkole. Spór o pluralizm w edukacji 
(Maciej Woźniczka), Pomniki chrześcijańskiej myśli filozoficznej XX wieku 
(Jacek Poznański), Znaczenie filozofii Kartezjusza (Adam Grzeliński), Etyka 
biznesu (Jacek Sójka), Filozofia a religia (Zbigniew Drozdowicz), Filozofie 
Wschodu (Paweł Sajdek), Obecność myśli Kazimierza Twardowskiego we 
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wczesnej fenomenologii polskiej (Marek Piwowarczyk), W kręgu polskiej 
filozofii chrześcijańskiej XX wieku (Rafał Charzyński). 

Trudno podsumowywać tak bogate, zróżnicowane i wielowątkowe wy-
darzenie jak Zjazd Filozoficzny, gromadzący przedstawicieli mocno oddalonej 
od siebie problematyki, różnych stylów filozofowania i subdyscyplin filozofii. 
Organizatorzy, jak sądzę, zawsze patrzą na takie wydarzenie trochę inaczej niż 
uczestnicy, mogący się skupić na bardziej merytorycznej niż przyziemnej, 
pragmatycznej jego stronie. Zwrócę uwagę na wybrane elementy, które dają 
jakiś obraz i Zjazdu, i częściowy obraz polskiego środowiska filozoficznego. 

Interesujące jest zestawienie liczby uczestników w sekcjach, gdzie 
najliczniej obsadzone sekcje, w których wygłoszono największą liczbę 
referatów, to: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej (54), 
Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki (51), Sekcja Historii Filozofii 
Polskiej (42), Sekcja Epistemologii i Metafilozofii (41). W przedziale 40–30 
referatów lokują się sekcje: Filozofii Religii (39), Filozofii Przyrody i Filozofii 
Przyrodoznawstwa (38), Semiotyki i Filozofii Języka (38), Antropologii 
Filozoficznej (37), Metodologii i Filozofii Nauki (36), Etyki Szczegółowej 
i Stosowanej (32), Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej (32), Onto-
logii i Metafizyki (31), Filozofii Kultury (30) i Filozofii Sztuki i Estetyki (30). 
W przedziale 29–13 referatów znalazły się sekcje: Filozofii Umysłu 
i Kognitywistyki (29), Logiki (29), Filozofii Techniki (25), Etyki Ogólnej 
(21), Dydaktyki Filozofii (19), Sekcja Gości Zagranicznych / Foreign Guest 
Section (13). Na podstawie tych danych można by ostrożnie wnioskować 
o stopniu zainteresowania w polskim środowisku filozoficznym problematyką 
reprezentowaną przez poszczególne sekcje. 

Wyraźnie zaznaczyło się na Zjeździe zainteresowanie filozofią religii. 
Oprócz standardowych referatów w sekcji zorganizowano ciekawy i zróżni-
cowany blok obrad poświęcony jej tematyce, na który składały się: dyskusja 
panelowa Filozofia, nauka i religia – oczekiwania, roszczenia i kompetencje, 
sympozjum specjalne Analityczna filozofia religii Alvina Plantingi, dyskusja 
nad książką Filozofia religii. Kontrowersje pod redakcją Jacka Hołówki 
i Bogdana Dziobkowskiego (2019) oraz sympozjum specjalne Filozofia 
a religia. Na Zjeździe nie zabrakło wydarzeń prezentujących dorobek lubel-
skiego środowiska filozoficznego, m.in. dyskusja panelowa Lubelska Szkoła 
Filozoficzna, sympozjum specjalne Pytanie o metodologię nauk dziś w 100. 
rocznicę urodzin ks. prof. Stanisława Kamińskiego, sympozjum specjalne 
Pamięci i dziełu Profesora Leona Koja, a także Pomniki Chrześcijańskiej Myśli 
Filozoficznej XX wieku, na którym prezentowano publikacje poświęcone m.in. 
filozofom z Lublina. Podjęto także problematykę nauczania filozofii 
w szkołach, kluczową dla polskiego środowiska filozoficznego i ważną dla 
wszystkich osób związanych z edukacją filozoficzną, w tym nauczycieli 
filozofii i etyki, m.in. w ramach dyskusji panelowej Filozofia w szkole 
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i sympozjum specjalnego Przedmioty światopoglądowo-aksjologiczne w szkole. 
Spór o pluralizm w edukacji. Dyskusje te nabrały szczególnego znaczenia 
w kontekście pojawienia się od tego roku, w pierwszej klasie czteroletniego 
liceum, filozofii jako przedmiotu do wyboru w stosunku do muzyki i plastyki. 

Pamiętaliśmy o filozofach, którzy zmarli w okresie od ostatniego Zjazdu. 
Uczciliśmy ich pamięć minutą ciszy. Przypomniała ich przejmująca, po raz 
pierwszy przygotowana na Zjeździe prezentacja In memoriam. W ciągu 
ostatnich czterech lat odeszli: Bronisław Baczko, Józef Bańka, Zygmunt 
Bauman, Anna Buczek, Zdzisław Cackowski, Krzysztof Chodasiewicz, Roman 
Darowski, Józef Herbut, Stanisław Jedynak, Miłowit Kuniński, Józef Misiek, 
Edmund Morawiec, Marcin Mostowski, Alina Motycka, Tadeusz Olewicz, 
Janusz Ostrowski, Jerzy Pelc, Halina Perkowska, Waldemar Prusik, Włady-
sław Seńko, Henryk Skolimowski, Stanisław Soldenhoff, Stefan Symotiuk, 
Adam Węgrzecki, Zofia Albina Włodek, Cezary Wodziński, Bogusław 
Wolniewicz, Anna Zeidler-Janiszewska, Grażyna Żurkowska (https://zjazdfi-
lozoficzny.kul.pl/in-memoriam). 

Podczas Zjazdu miały miejsce posiedzenie Komitetu Nauk Filozoficznych 
PAN oraz zebranie Sekcji Filozoficznej Wykładowców Uczelni Katolickich. 
Towarzyszyły mu różnorodne wydarzenia naukowe i kulturalne, w tym kier-
masz wydawnictw naukowych i wystawa Lubelska Szkoła Filozoficzna. 

Szczegółowe informacje o Zjeździe i aktualności z nim związane są 
dostępne na stronie internetowej: zjazdfilozoficzny.kul.pl. Duży blok tema-
tyczny poświęcony filozofii w związku z wydarzeniem, jakim był XI Polski 
Zjazd Filozoficzny, opublikowało „Forum Akademickie” w nr 12 z grudnia 
2019 r. Materiały pozjazdowe publikowane są w polskich czasopismach filo-
zoficznych. Materiały takie przygotowują: „Przegląd Filozoficzny”, „Ruch 
Filozoficzny”, „Filozofia i Nauka”, „Studia Philosophiae Christianae” 
i „Principia”. Służą one znakomicie kontynuacji obrad Zjazdowych i ich 
utrwaleniu. W trakcie spotkania zamykającego XI Polski Zjazd Filozoficzny 
ustalono, że kolejny, XII Polski Zjazd Filozoficzny odbędzie się w 2023 roku 
na Uniwersytecie Łódzkim. 

Od uczestników Zjazdu otrzymaliśmy wiele sygnałów, że Zjazd był udany 
i że czuli się na nim dobrze. Dziękujemy za to! O merytorycznej i twórczej 
atmosferze Zjazdu świadczy liczna obecność słuchaczy i dyskutantów, co było 
szczególnie widoczne podczas paneli dyskusyjnych. Cieszymy się z licznego 
uczestnictwa i dobrego odbioru Zjazdu tym bardziej, że organizowaliśmy go 
w trudnym mentalnie, organizacyjnie i finansowo momencie zmian na polskich 
uczelniach oraz w systemie szkolnictwa wyższego i nauki, które zamknęły 
pewne możliwości finansowe i przewartościowały różne formy aktywności 
akademickiej. 

Chciałabym raz jeszcze podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do 
dobrej organizacji Zjazdu: Komitetowi Nauk Filozoficznych PAN 
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z przewodniczącym prof. Piotrem Gutowskim i Polskiemu Towarzystwu 
Filozoficznemu z przewodniczącym prof. Władysławem Stróżewskim (oraz 
organizatorom X Polskiego Zjazdu Filozoficznego), za to, że powierzyli 
Wydziałowi Filozofii KUL organizację Zjazdu i życzliwie współpracowali przy 
jego realizacji; Radzie Wydziału Filozofii KUL za to, że wyraziła zgodę 
i wsparła organizację Zjazdu; Komitetowi Honorowemu Zjazdu, na czele 
z Rektorem KUL ks. prof. Antonim Dębińskim, za uświetnienie Zjazdu; 
Komitetowi Programowemu Zjazdu za stworzenie jego programu; profesorom, 
którzy zgodzili się wygłosić wykłady plenarne, oraz tym, którzy organizowali 
panele dyskusyjne i przewodniczyli im, a także ich uczestnikom; przewodni-
czącym Sekcji i organizatorom sympozjów specjalnych; inicjatorom 
i organizatorom wydarzeń specjalnych Zjazdu; wszystkim tym, którzy wygłosili 
referaty i wzięli udział w Zjeździe. Podziękowania kierujemy do Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy za objęcie Zjazdu patronatem; do Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego Jarosława Gowina za wsparcie Zjazdu ze środków przeznaczonych na 
działalność upowszechniającą naukę (DUN); do Prezydenta Miasta Lublina 
Krzysztofa Żuka za sfinansowanie programu kulturalnego Zjazdu; do Marszałka 
Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego za finansowe wsparcie 
Zjazdu; do Prezes Fundacji Rozwoju KUL Renaty Horbaczewskiej, która 
współpracowała owocnie przy organizacji i rozliczeniu Zjazdu. Adresatem 
podziękowań są również media, które objęły Zjazd patronatem i udostępniły 
informacje o Zjeździe szerokiemu gronu odbiorców. Szczególne podziękowania 
należą się członkom Komitetu Organizacyjnego i ich współpracownikom, 
zwłaszcza Przewodniczącemu Komitetu Organizacyjnego XI Polskiego Zjazdu 
Filozoficznego, prof. Markowi Lechniakowi, Dyrektorowi Instytutu Filozofii 
KUL, oraz dr. Andrzejowi Zykubkowi, który stworzył i prowadzi stronę 
internetową Zjazdu, a także pozostawał z jego uczestnikami w stałym kontakcie 
w trakcie jego przygotowań i trwania; również Annie Kowalczyk z Działu 
Komunikacji KUL i jej współpracownikom za współpracę przy przygotowaniu 
materiałów Zjazdowych. Wdzięczni jesteśmy organizatorom poprzedniego 
X Polskiego Zjazdu Filozoficznego w Poznaniu, prof. Krzysztofowi Brzech-
czynowi, Przewodniczącemu Komitetu Programowego, i prof. Antoniemu 
Szczucińskiemu, Przewodniczącemu Komitetu Organizacyjnego, za wszelkie 
rady i wsparcie. Dziękuję także prof. Jackowi Hołówce i redakcji „Przeglądu 
Filozoficznego”, że wzorem poprzednich Zjazdów wzięła na siebie trud przy-
gotowania i redakcyjnego opracowania publikacji XI Polskiego Zjazdu 
Filozoficznego. 

Do spotkania Anno Domini 2023 na Zjeździe w Łodzi! 
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XI Polski Zjazd Filozoficzny – statystyki ogólne 

Referaty zatwierdzone do publikacji w sekcjach tematycznych  
(i opublikowane w programie online) – razem 667  

Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej 55 
Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki 51 
Sekcja Historii Filozofii Polskiej 42 
Sekcja Epistemologii i Metafilozofii 41 
Sekcja Filozofii Religii 39 
Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa 38 
Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka 38 
Sekcja Antropologii Filozoficznej 37 
Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki 36 
Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej 32 
Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej 32 
Sekcja Ontologii i Metafizyki 31 
Sekcja Filozofii Kultury 30 
Sekcja Filozofii Sztuki i Estetyki 30 
Sekcja Filozofii Umysłu i Kognitywistyki 29 
Sekcja Logiki 29 
Sekcja Filozofii Techniki 25 
Sekcja Etyki Ogólnej 21 
Sekcja Dydaktyki Filozofii 19 
Sekcja Gości Zagranicznych / Foreign Guest Section –  
Polish Philosophy: Past and Present 13 
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Uczestnicy wg różnych kryteriów (n=661)  
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Uczestnicy wg instytucji – 110 instytucji  

Uniwersytet Warszawski 105 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 82 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 41 
Uniwersytet Jagielloński 36 
Uniwersytet Łódzki 34 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 31 
Uniwersytet Śląski w Katowicach 25 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 21 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 20 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 19 
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk 17 
Uniwersytet Gdański 16 
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej  
w Krakowie 14 
Uniwersytet Zielonogórski 14 
Akademia Ignatianum w Krakowie 11 
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza  
w Częstochowie 10 
Uniwersytet Szczeciński 10 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 9 
Uniwersytet Opolski 8 
Uniwersytet w Białymstoku 6 
Politechnika Śląska 5 
Uniwersytet Wrocławski 5 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 4 
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 3 
Politechnika Warszawska 3 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 3 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 3 
Uniwersytet Rzeszowski 3 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 3 
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie 3 
Pozostałe 97 

Statystyki opracował Andrzej Zykubek 
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