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Noty o Autorach

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

Maciej Dombrowski – dr, adiunkt w Zakładzie Ontologii i Filozofii Przy-
rody Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się ontologią, 
filozofią umysłu i filozofią polską. Autor książek: Filozofia i nauka: trudne 
związki. Metallmann – Witkiewicz – Gawecki (2011) i Monadyzm biologiczny 
a problem psychofizyczny. Studium filozofii Stanisława Ignacego Witkiewicza 
(2018). Edytor tomu Dzieł zebranych Stanisława Ignacego Witkiewicza: „Nauki 
ścisłe a filozofia” i inne pisma filozoficzne (1933–1939) (2014). 

Michał Gmytrasiewicz – absolwent Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocław-
skiego, doktorant na Wydziale Nauk Społecznych UWr. Zainteresowania: histo-
ria idei, filozofia i historia nauki, w szczególności konwencjonalizm francuski.

Ziemowit Gowin – doktorant w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszaw-
skiego, w Zakładzie Filozofii Społecznej. Specjalizuje się w myśli Ayn Rand, 
współczesnej etyce, filozofii polityki, analitycznej metafizyce, filozofii umysłu 
i ontologii osoby.

Anna Jedynak – prof. dr hab., pracuje w Zakładzie Logiki Instytutu Filozofii 
Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się filozofią nauki i języka. Autor-
ka kilku książek, m.in. Empiryzm i znaczenie (1998), Ajdukiewicz (2003), 
Doświadczenie i język (2007), Odpowiedzialność w globalnej wiosce (2008), 
oraz licznych artykułów, np. Contemporary Western Concepts – a Step toward 
Eastern Mentality (2014).

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 
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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). 

Artur Koterski – prof. UMCS dr hab. Historyk filozofii nauki, w szczególności 
interesuje się okresem międzywojnia. Jest autorem, redaktorem i tłumaczem 
prac o XX-wiecznym empiryzmie, m.in. w serii Dzieje Logicznego Pozytywi-
zmu. W przygotowaniu jej kolejny tom: Koło Wiedeńskie o przyczynowości, 
indukcji, prawdopodobieństwie i prawdzie. 

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

Dorota Leszczyna – dr hab. nauk humanistycznych w zakresie filozofii, doktor 
nauk politycznych, adiunkt w Zakładzie Filozofii Nowożytnej na Uniwersytecie 
Wrocławskim. Autorka trzech monografii poświęconych filozofii hiszpańskiej 
oraz kilkudziesięciu artykułów opublikowanych w polskich i zagranicznych 
czasopismach naukowych. Współautorka edycji listów polskich filozofów: 
R. Ingardena, K. Twardowskiego, W. Weryhy, I. Dąmbskiej, oraz edycji wykła-
dów K. Twardowskiego. Laureatka Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, których badania wyróżniają 
się na arenie międzynarodowej, w latach 2015–2018. 

Krzysztof Szlachcic – dr hab., prof. nadzw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 
pracownik Katedry Logiki i Metodologii Nauk UWr. Opublikował między 
innymi: Filozofia nauk empirycznych Pierre’a Duhema (2011), wspólnie 
z D. Leszczyńskim: Wprowadzenie do francuskiej filozofii nauki. Od Com-
te’a do Foucaulta (2003). Redagował wybory tekstów francuskich konwen-
cjonalistów. 

Elżbieta Walerich – jest magistrem filologii romańskiej oraz doktorem filozofii 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Publikowała między innymi w „Kwartalniku 
Filozoficznym”, „Rocznikach Filozoficznych” oraz „Studia Philosophica Wra-
tislaviensia”. Zainteresowania: teoria poznania, francuska filozofia nowożytna, 
francuska filozofia współczesna.




