Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria
R. 29: 2020, Nr 4 (116), ISSN 1230–1493

Noty o Autorach
Irena Bednarz – niezależny bibliograf profesjonalny. Jej książka Mistrzowie
i uczniowie. Bibliografia zawartości wydawnictw zbiorowych dedykowanych
Warszawskiej Szkole Historii Idei (2018) została włączona do zbiorów Library
of Congress.
Anna Brożek – prof. dr hab., pianistka, teoretyk muzyki, profesor na Wydziale
Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Centrum Badań nad Tradycją Szkoły Lwowsko-Warszawskiej.
Arkadiusz Chrudzimski – prof. dr hab., pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się ontologią, epistemologią, teorią intencjonalności oraz historią szeroko rozumianej tradycji brentanowskiej. Jest współwydawcą nowej
edycji dzieł F. Brentana Sämtliche veröffentlichte Schriften, serii filozoficznej
Phenomenology and Mind (obie serie w wydawnictwie De Gruyter) oraz redaktorem naczelnym czasopisma „Principia”. Książki autorskie: Die Erkenntnistheorie von Roman Ingarden (1999), Intentionalitätstheorie beim frühen
Brentano (2001), Die Ontologie Franz Brentanos (2004), Intentionalität, Zeitbewusstsein und Intersubjektivität (2005) oraz Gegenstandstheorie und Theorie der Intentionalität bei Alexius Meinong (2007).
Anna Dziedzic – dr, pracownik Zakładu Historii Filozofii Polskiej na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka m.in. książki Antropologia
filozoficzna Edwarda Abramowskiego (2010) i szeregu artykułów podejmujących zagadnienia z dziejów filozofii polskiej XIX i XX wieku.
Beata Garlej – dr hab., prof. UKSW, pracownik Katedry Teorii Literatury
w Instytucie Literaturoznawstwa na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, współpracownik
Zakładu Aksjologii i Estetyki Literackiej tej uczelni. Autorka m.in. monografii
Warstwowość dzieła literackiego w ujęciu Romana Ingardena. Koncepcja,
rozwinięcie, recepcja (2015) oraz O (podstawowym) znaczeniu Ingardenowskiej kategorii konkretyzacji estetycznej (2018). Obszary badawcze: teoria
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literatury, poetyka dzieła literackiego, wybrane problemy z zakresu aksjologii
i estetyki literackiej, filozofia fenomenologiczna.
Witold P. Glinkowski – dr hab., prof. UŁ, pracownik Katedry Filozofii Współczesnej na Uniwersytecie Łódzkim, absolwent historii i filozofii. Zajmuje się
filozofią dialogu, antropologią filozoficzną, filozofią hermeneutyczną. Wydał
m.in.: Wolność ku nadziei. Spotkanie z myślą ks. Józefa Tischnera (2003), Imię
filozofii. Przyczynek do filozofii dialogu (2005), Transcendencje codzienności
(2008), Człowiek – istota spoza kultury. Dialogika Martina Bubera jako podstawa antropologii filozoficznej (2011), Człowiek – filozoficzne wyzwanie (2018),
Człowiek w dialogu (2020) i kilkadziesiąt artykułów, głównie poświęconych
myśli Martina Bubera, Józefa Tischnera i Martina Heideggera.
Jacek Hołówka – prof. dr hab., emerytowany pracownik Instytutu Filozofii
Uniwersytetu Warszawskiego. Napisał m.in. Etykę w działaniu (2001) i wspólnie z Anną Głąb Drogę do dorosłości (2020). Zajmuje się filozofią analityczną
i filozofią moralną.
Jacek Jadacki – prof. dr hab., emerytowany pracownik Instytutu Filozofii
Uniwersytetu Warszawskiego. Autor m.in. książek: Possible Ontologies
(1993, ze Zdzisławem Augustynkiem), From the Viewpoint of the Lvov-Warsaw School (2003), Polish Analytical Philosophy (2009), Being and Duty
(2013), Polish Philosophy of the 19th and 20th Centuries (2015) oraz Метафізика i семіотика (2019).
Stanisław Judycki – prof. dr hab., kierownik Zakładu Metafizyki, Filozofii
Religii i Filozofii Współczesnej w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Gdańskiego. Obszary badawcze: epistemologia, metafizyka, filozofia religii, filozofia
współczesna. Wydał książki: Intersubiektywność i czas. Przyczynek do dyskusji
nad późną fazą poglądów Edmunda Husserla (1990), Umysł i synteza. Argument przeciwko naturalistycznym teoriom umysłu (1995), Świadomość i pamięć. Uzasadnienie dualizmu antropologicznego (2004), Bóg i inne osoby.
Próba z zakresu teologii filozoficznej (2010), Książeczka o człowieku wierzącym (2014), Epistemologia, t. I–II (2020).
Janusz Kaczmarek – dr hab. prof. UŁ, pracownik Katedry Logiki i Metodologii Nauk w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego. W ostatnich latach
zajmuje się przede wszystkim ontologią formalną i wykorzystuje pojęcia
i twierdzenia topologii ogólnej dla formalizowania podstawowych pojęć
i twierdzeń ontologicznych. Do jego zainteresowań filozoficznych należy również antropologia filozoficzna (m.in. problem woli i całościowego ujęcia człowieka – tj. od strony materialnej, organicznej, psychicznej i duchowej, według
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ontologicznej propozycji N. Hartmanna) oraz problemy kognitywistyki (umysł
– ciało, poznanie w sensie filozoficznym i poznanie w sensie naukowym,
wolitywność i emocjonalność człowieka itd.).
Ryszard Kleszcz – prof. dr hab., pracownik Instytutu Filozofii Uniwersytetu
Łódzkiego. Zainteresowania: epistemologia, metodologia nauk, filozofia analityczna, Szkoła Lwowsko-Warszawska, filozofia religii, metafilozofia. Aktualnie jego badania koncentrują się na problematyce metafilozoficznej
widzianej w kontekście filozofii analitycznej, w tym zwłaszcza Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Ostatnio opublikował: Metoda i wartości. Metafilozofia
Kazimierza Twardowskiego (2013), Argumentacja, myślenie, działanie (red.
z J. Maciaszkiem, 2016), Philosophy as the Foundation of Knowledge, Action
and Ethos (red. z J. Kaczmarkiem, 2016).
Waldemar Kmiecikowski – dr teologii (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), dr hab. nauk filozoficznych w dyscyplinie filozofia (Uniwersytet Mikołaja Kopernika). W badaniach koncentruje się na współczesnej filozofii
polskiej, podejmując problematykę ontologiczną, antropologiczną i metaetyczną. Autor m.in. książek: Etyka między doświadczeniem a ontologią. Krąpiec – Ingarden – Czeżowski (2013) i Istnienie. Człowiek. Moralność. Studia
z dwudziestowiecznej filozofii polskiej (2017).
Artur Kosecki – dr, asystent w Instytucie Filozofii i Kognitywistyki na Uniwersytecie Szczecińskim. Zainteresowania naukowe: historia filozofii analitycznej, filozofia języka i filozofia umysłu.
Barbara Kotowa – prof. dr hab., emerytowany pracownik naukowy Instytutu
Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dziedziny zainteresowań: epistemologia, filozofia i metodologia humanistyki, filozofia kultury. Najnowsze publikacje: Kultura jako przedmiot badań, w: S. Janeczek,
M. Walczak, A. Starościc (red.), Metodologia nauk, Cz. II: Typy nauk (2019),
Ingardenowska filozofia literatury w perspektywie kulturoznawczej, w: T. Maślanka (red.), Doświadczanie świata. Eseje o myśli Romana Ingardena (2020).
Łukasz Kowalik – pracuje na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego w redakcji „Przeglądu Filozoficznego – Nowej Serii”. Interesuje się teorią
wyobraźni, rozumianą jako semiotyczne narzędzie służące do badania wiedzy
humanistycznej zawartej w metafizyce, poezji i religii.
Andrzej Krawiec – dr sztuki, mgr filozofii, doktorant w Instytucie Filozofii
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się sztuką, estetyką, fenomenologią
i hermeneutyką. Publikował m.in. w „Kwartalniku Filozoficznym”, „Przeglą-

618

Noty o Autorach

dzie Filozoficznym – Nowej Serii”, „Sztuce i Filozofii” oraz „The Polish Journal of Aesthetics”.
Radosław Kuliniak – prof. dr hab., kierownik Zakładu Filozofii Nowożytnej
w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor licznych prac z zakresu filozofii niemieckiego Oświecenia oraz XIX- i XX-wiecznej filozofii polskiej.
Damian Leszczyński – prof. dr hab., kierownik Zakładu Epistemologii i Filozofii Umysłu w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ostatnio
opublikowane książki: Demon zwodziciel. Badania filozoficzne (2015) i Polityczna eschatologia (2018).
Rafał Lewandowski – doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Interesuje się fenomenologią,
epistemologią, a w szczególności zagadnieniem możliwości naturalizacji epistemologii, analizowanym z perspektywy filozofii Romana Ingardena.
Andrzej Lisak – dr hab., prof. ucz., absolwent filozofii na Uniwersytecie
Warszawskim; doktorat pisany pod kierunkiem Andrzeja Półtawskiego (Fenomen, Logos, Eidos. Filozofia języka a język transcendentalnej filozofii
E. Husserla); obecnie jako profesor kieruje Katedrą Filozofii i Metodologii
Nauk na Politechnice Gdańskiej. Główne zainteresowania badawcze: filozofia transcendentalna, fenomenologia, teoria racjonalności, filozofia cywilizacji, estetyka. Ważniejsze z ostatnio wydanych książek: O pojęciu Europy
(2011), Filozofia transcendentalna między Heglem a Heideggerem. Od teorii
poznania do ontologii (2012).
Bożena Listkowska – dr, adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Obszar zainteresowań badawczych: współczesna filozofia polska, w szczególności antropologia filozoficzna i etyka.
Autorka m.in. prac: Gogacz – Judycki. Dwie koncepcje indywidualności osoby
ludzkiej („Logos i Ethos”, 2014), Walka o realistyczną wizję Boga, człowieka
i świata w myśli Martina Bubera („Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria”,
2015), Problem tożsamości człowieka w relacji z Bogiem w ujęciu Abrahama
J. Heschela („Analiza i Egzystencja”, 2018).
Marek Łagosz – prof. dr hab., pracownik Instytutu Filozofii Uniwersytetu
Wrocławskiego, gdzie kieruje Zakładem Ontologii i Filozofii Przyrody. Dotychczas opublikował sześć książek: Znaczenie i prawda. Rozważania o Fregowskiej semantyce zdań (2000), Brzytwa Ockhama a wykazywanie
nieistnienia (2002), Realność czasu (2007), Marks. Praca i czas. Wartość czasu w ekonomii i moralności (2012), O świadomości. Fenomenologia zjawisk
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umysłowych (2016), Ontologia. Materializm i jego granice (2019). Autor licznych publikacji m.in. w „Filozofii Nauki”, „Kwartalniku Filozoficznym”,
„Przeglądzie Filozoficznym – Nowej Serii”, „Ruchu Filozoficznym”, „Principiach”, „Filozofii i Nauce” oraz „Studia Philosophica Wratislaviensia”. Interesuje się ontologią, epistemologią, filozofią analityczną, filozofią Karola
Marksa oraz fenomenologią. Jest przewodniczącym Okręgowego Komitetu
Olimpiady Filozoficznej we Wrocławiu.
Janusz Maciaszek – dr hab., prof. UŁ, pracownik Katedry 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
Kazimierza Ajdukiewicza (2007), Znaczenie, prawda, przekonania. Problematyka znaczenia w filozofii języka (2008), Filozofia Donalda Davidsona. Podstawy semantyki (2019). Zajmuje się filozofią analityczną, filozofią języka oraz
filozofią działania.
Artur Mordka – dr hab., prof. UR, kierownik Zakładu Filozofii Człowieka
Instytutu Filozofii Uniwersytetu Rzeszowskiego. W Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie obronił rozprawę doktorską Romana Ingardena
koncepcja sposobów istnienia (1998). Stopień doktora habilitowanego uzyskał
w Uniwersytecie Śląskim na podstawie rozprawy habilitacyjnej Ontologiczne
podstawy estetyki. Zarys koncepcji Nicolaia Hartmanna. Autor książek: Przedmiot i sposób istnienia. Zarys ontologii egzystencjalnej Romana Ingardena
(2002), Ontologiczne podstawy estetyki. Zarys koncepcji Nicolaia Hartmanna
(2008) oraz artykułów z zakresu ontologii i estetyki, wstępów do katalogów
artystycznych i recenzji. Tłumacz tekstów niemiecko- i angielskojęzycznych.
Uczestnik wystaw artystycznych: udział w wystawie zbiorowej Artefakty – 11
(2011) – instalacja Ficino, i wystawie zbiorowej Lowe +18 (2012) – instalacja
Ostatni ścieg.
Adam Nowaczyk – prof. dr hab., emerytowany pracownik Uniwersytetu
Łódzkiego, gdzie kierował stworzonym przez siebie Zakładem Filozofii Języka
(1991–2001), przekształconym następnie w Katedrę Filozofii Analitycznej
(2001–2007). Autor książek: Wprowadzenie do logiki nauk ścisłych (1990),
Gramatyka i prawda (1999), Poławianie sensu w filozoficznej głębi (2006),
w tym także podręczników Wprowadzenie do filozofii matematyki (2004),
Filozofia analityczna. Z dziejów filozofii współczesnej (2008).
Mariusz Pandura – dr, filolog klasyczny, historyk, archiwista, pracownik
Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor prac z zakresu XIX- i XX-wiecznej filozofii polskiej.
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Antoni Płoszczyniec – dr, adiunkt w Katedrze Etyki Ogólnej Uniwersytetu
Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Zainteresowania badawcze: aksjologia,
etyka, filozofia polska, ontologia, filozofia współczesna. Obecnie prowadzi
badania nad obiektywizmem aksjologicznym.
Witold Płotka – dr hab., prof. UKSW, pracownik Instytutu Filozofii na
Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Publikował
m.in. w „Journal of the British Society for Phenomenology”, „Phenomenology
and the Cognitive Sciences” oraz w „Human Studies” i „Przeglądzie Filozoficznym – Nowej Serii”. Jest redaktorem dwutomowego Wprowadzenia do
fenomenologii. Interpretacje, zastosowania, problemy (2014) i autorem dwóch
książek. Ostatnio opublikował monografię Fenomenologia jako filozofia mniejsza. Rozważania wokół sporów o metodę Husserla (2019).
Robert Poczobut – dr hab., prof. UwB, kierownik Zakładu Epistemologii
i Kognitywistyki w Instytucie Filozofii Uniwersytetu w Białymstoku; stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, laureat Nagrody im. Tadeusza Kotarbińskiego, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego.
Opublikował cztery książki oraz przeszło 70 artykułów z filozofii logiki,
filozofii umysłu i filozofii kognitywistyki. Za pracę Między redukcją
a emergencją. Spór o miejsce umysłu w świecie fizycznym (2009) uzyskał
wyróżnienie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Redaktor i współredaktor
licznych prac zbiorowych, m.in. Analityczna metafizyka umysłu. Najnowsze
kontrowersje (2008), Przewodnik po filozofii umysłu (2012), a także kognitywistycznych numerów czasopisma „Studies in Logic, Grammar and Rhetoric”.
Adriana Schetz – dr hab., prof. US, pracownik Instytutu Filozofii i Kognitywistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Autorka prac z zakresu filozofii umysłu,
filozofii psychologii oraz kognitywistyki. Opublikowała m.in. monografię Biologiczny eksternalizm w teoriach percepcji (2014).
Bartłomiej Skowron – dr, filozof matematyczny, platonik, członek Międzynarodowego Centrum Ontologii Formalnej działającego przy Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.
Jędrzej Stanisławek – dr, emerytowany adiunkt Politechniki Warszawskiej,
absolwent matematyki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) oraz filozofii
(Uniwersytet Warszawski), dr filozofii (UW), wykładowca filozofii, etyki, logiki oraz matematyki. Stały uczestnik seminariów prof. Bogusława Wolniewicza. Autor kilkunastu artykułów („Edukacja Filozoficzna”, „Przegląd
Filozoficzny – Nowa Seria”), kilku książek, m.in. Podstawy statystyki
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(2010), Podstawy filozofii (ujęcie teoretyczne) (2015), oraz 8 zbiorów piosenek
i melodii na fortepian (2019).
Andrzej Stępnik – dr, absolwent Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Autor ponad 70 publikacji naukowych, w tym książki Pragmatyzm
Williama Jamesa: ujęcie systemowo-krytyczne (2009). Zajmuje się epistemologią, metodologią, filozofią umysłu, filozofią religii i aksjologią; interesują go
zagadnienia z pogranicza filozofii i nauk szczegółowych.
Tadeusz Szubka – prof. dr hab., pracownik Instytutu Filozofii i Kognitywistyki Uniwersytetu Szczecińskiego; członek Rady Doskonałości Naukowej
(RDN) oraz Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH).
Opublikował m.in. cztery monografie książkowe: Metafizyka analityczna
P.F. Strawsona (1995), Antyrealizm semantyczny. Studium analityczne
(2001), Filozofia analityczna. Koncepcje, metody, ograniczenia (2009) oraz
Neopragmatyzm (2012). Obecnie zajmuje się metodologią filozofii oraz dziejami anglosaskiej filozofii analitycznej i jej związkami z filozofią polską. Ma
nadzieję ukończyć w niezbyt odległej przyszłości książkę o roboczym tytule
Filozofia jako ekspresja postaw oraz doprowadzić do drugiego, poszerzonego
wydania antologii Metafizyka w filozofii analitycznej (wyd. 1: 1995).
Krzysztof Wójtowicz – prof. dr hab., pracownik Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się filozofią matematyki, w szczególności: (1) dyskusją realizm-antyrealizm, (2) problemem wyjaśnień matematycznych w nauce, (3) niestandardowymi modelami obliczeń i problematyką hiperobliczeń.
Urszula M. Żegleń – prof. dr hab., pracownik Katedry Kognitywistyki na
Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu; redaktor naczelna „Zagadnień Naukoznawstwa”, członek Prezydium Komitetu Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. Filozofią Romana
Ingardena zainteresowała się badawczo przygotowując rozprawę doktorską na
temat analizy formalnej ontologii Ingardena, i chociaż jej późniejsze badania
(od lat 90.) ukierunkowane zostały na analityczną filozofię umysłu, to chętnie
nadal podejmuje problemy z pogranicza obydwu perspektyw badawczych.

