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Noty o Autorach

Jacek Bartyzel – prof. dr hab., filozof polityki, teatrolog, historyk idei, publi-
cysta. Kierownik Katedry Hermeneutyki Polityki na Wydziale Politologii i Stu-
diów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz 
profesor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Członek 
polskich i zagranicznych towarzystw naukowych, w tym Consejo de Estu-
dios Hispánicos Felipe II. Autor kilkunastu książek oraz kilkuset artykułów 
naukowych i publicystycznych. Ostatnio opublikował: Prawica – nacjonalizm 
– monarchizm. Studia politologiczno-historyczne (Radzymin–Warszawa 2016).

Anna Głąb – dr hab., adiunkt w Katedrze Historii Filozofii Nowożytnej 
i Współczesnej na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 
Wydała książki: Ostryga i łaska. Rzecz o Hannie Malewskiej (Kraków 2009), 
Rozum w świecie praktyki. Poglądy filozoficzne Marthy C. Nussbaum (Warsza-
wa 2010), Literatura a poznanie moralne. Epistemologiczne podstawy etycznej 
krytyki literackiej (Lublin 2016). Redaktorka dwóch antologii: Filozofia i lite-
ratura (Warszawa 2011) oraz Etyka i literatura (Lublin 2014). Zaintereso-
wania: literatura brytyjska i amerykańska, filozofia literatury, etyka, filozofia 
nowożytna i współczesna.

Joanna Górnicka-Kalinowska – prof. dr hab., emerytowany pracownik 
Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka publikacji z dzie-
dziny etyki, teorii wartości, psychologii moralnej, między innymi książek: 
Idea sumienia w filozofii moralnej (1993) oraz Tożsamość, wola, działania 
moralne (2012).

Jacek Hawranek – dr hab., emerytowany profesor Uniwersytetu Wrocław-
skiego. Pracował w Zespole Logiki Polskiej Akademii Nauk oraz w Katedrze 
Logiki i Metodologii Nauk UWr. Interesuje się algebraiczną teorią rachunków 
zdaniowych.
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Teresa Hołówka – emerytowana profesor Zakładu Logiki w Instytucie Filo-
zofii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorem książek: Kultura logiczna 
w przykładach (Warszawa 2006) i Myślenie potoczne (Warszawa 1986) oraz 
redaktorem i tłumaczem zbioru artykułów Nikt nie rodzi się kobietą (War-
szawa 1982).

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).

Ryszard Kleszcz – prof. dr hab., filozof, profesor zwyczajny, Instytut Filozofii 
Uniwersytetu Łódzkiego. Zainteresowania: epistemologia/metodologia nauk, 
filozofia analityczna, Szkoła Lwowsko-Warszawska, filozofia religii, metafilo-
zofia. Autor ponad 130 publikacji z rozmaitych działów filozofii, w tym autor 
lub redaktor książek: O racjonalności. Studium epistemologiczno-metodolo-
giczne (Łódź 1998), O rozumie i wartościach (Łódź 2007), Widnokrąg anali-
tyczny. Księga dedykowana profesorowi Adamowi Nowaczykowi dla uczczenia 
jego dorobku naukowego (red., Łódź 2009), 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).

Jerzy Kopania – prof. zw. dr hab., wykładowca Akademii Teatralnej im. 
A. Zelwerowicza w Warszawie (Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku), 
emerytowany profesor Uniwersytetu w Białymstoku. Zajmuje się nowożytną 
myślą filozoficzną, w szczególności kartezjanizmem, oraz etyką i bioetyką, 
Autor przekładów klasycznych tekstów filozoficznych z XVII wieku oraz 
m.in. książek: Ludzkie oblicza boskiej Prawdy (Warszawa 1995), Descartes 
i Kant o użyteczności poznawczej języka naturalnego (Warszawa 1996), Etycz-
ny wymiar cielesności (Kraków 2002), Bezsilne piękno rozumu (Białystok 
2002), Boski sen o stworzeniu świata (Białystok 2003), Szkice kartezjańskie 
(Kraków 2009).

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

Paweł Okołowski – dr hab., adiunkt w Zakładzie Filozofii Religii Instytutu 
Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Autor ponad stu publikacji, w tym 
trzech książek: Materia i wartości. Neolukrecjanizm Stanisława Lema (2010), 
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Między Elzenbergiem a Bierdiajewem. Studium aksjologiczno-antropologiczne 
(2012), Filozofia i los. Szkice tychiczne (2015). Racjonalista i augustynista, 
uczeń prof. Bogusława Wolniewicza.

Mieczysław Omyła – logik, profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Długoletni kierow-
nik Zakładu Logiki w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz 
współpracownik prof. Bogusława Wolniewicza. Autor m.in. książki Zarys logiki 
niefregowskiej (Warszawa 1986). 

Mateusz Pencuła – dr, absolwent studiów filozoficznych w Instytucie Filozofii 
Uniwersytetu Warszawskiego. Obszar zainteresowań filozoficznych: filozofia 
religii, antropologia filozoficzna. Zajmuje się również popularyzacją myśli 
Bogusława Wolniewicza.

Jędrzej Stanisławek – emerytowany pracownik Politechniki Warszawskiej, 
mgr matematyki i filozofii, dr filozofii, wykładowca filozofii, etyki, logiki 
oraz matematyki. Uczestnik seminariów prof. Bogusława Wolniewicza. Autor 
kilkunastu artykułów (głównie „Edukacja Filozoficzna”), kilku książek (m.in. 
Podstawy statystyki, 2010; Podstawy filozofii (ujęcie teoretyczne), 2015) oraz 
zbioru utworów muzycznych (Melodie na fortepian, 2017).

Józef Andrzej Stuchliński – jest emerytowanym pracownikiem Instytutu Filo-
zofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz profesorem uczelni prywatnej Wszech-
nica Polska w Warszawie. Od ponad trzydziestu lat zajmuje się badaniami 
logicznymi, związanymi w szczególności z rozwijaniem i stosowaniem syste-
mów logicznych Stanisława Leśniewskiego. Jest m.in. autorem pracy Definicja 
zdania prawdziwego w języku logiki i w językach opartych na logice (2002), 
ujmującej zagadnienie prawdy na gruncie mereologii Leśniewskiego, a nie 
na gruncie hipostazująco rozwijanej teorii mnogości. W ostatnich latach jego 
badania zmierzają do opracowania systemu współczesnej logiki teoretycznej 
(w języku angielskim). 

Jan Woleński – emerytowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor 
Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, członek m.in. Polskiej 
Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, Międzynarodowego Insty-
tutu Filozofii i Academia Europea. L aureat nagrody Fundacji na Rzecz Nauki 
Polskiej w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. Autor 31 książek 
i 700 artykułów. Zajmuje się m.in. historią logiki i filozofii analitycznej, zasto-
sowaniami logiki w filozofii, epistemologią i filozofią prawa. 
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Anna Wójtowicz – dr hab. prof. UW. Pracuje w Zakładzie Logiki Instytu-
tu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się logiką niefregowską 
i ontologią sytuacji, a także sposobami formalizacji i kryteriami racjonalności 
wnioskowań zawodnych. 

Jan Zubelewicz – dr hab., pracuje w Zakładzie Filozofii na Wydziale Admi-
nistracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Autor książek: Dwie 
filozofie edukacji: aksjocentryzm i pajdocentryzm (Warszawa 2003), Filozoficz-
na analiza i krytyka pajdocentryzmu pedagogicznego (Warszawa 2008), Biblio-
grafia Henryka Józefa Marii Elzenberga (z E. Jasińską-Zubelewicz, Warszawa 
2012). Redaktor książek: O niektórych wartościach podstawowych (w kręgu 
filozofii współczesnej) (3 tomy: 2014, 2015, 2016) oraz Spory o wartości: 
aspekty filozoficzne i administracyjno-prawne (2017). 

Jan Zygmunt – prof. dr hab., emerytowany profesor Uniwersytetu Wro-
cławskiego. W latach 1991–2015 kierownik Katedry Logiki i Metodologii 
Nauk UWr. Interesuje się logiką formalną oraz historią logiki matematycznej 
XX wieku. E-mail: jan.zygmunt@outlook.com




