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1. Antropologiczne i etyczne podstawy tomistyczn ej paidei
Moje badania i zainteresowania naukowe po obronie doktoratu dotyczq

antropologiczno-etycznych podstaw filozofii wychowania. Do istotnych zagadnieri

podejmowanych w przedlozonych pracach nale2q: paideia, aretologia, uprawa intelektu,
wychowanie filozoficzne, klasyczna iintegralna pedagogika, antropologiczne podstawy
wychowania, etyka wychowawcza, osobowe relacje, humanizacja wychowania, tomizm,
personalizm. Celem tych prac jest nie tylko zwröcenie uwagi na doniosto5ö i aktualnosö
klasycznego wychowania, ale przede wszystkim wpisanie go we wspölczesnq filozofiq
realistycznqt. Tak ujqta realistyczna iintegralna filozofia wychowania, w rozumieniu autora,
stanowi remedium na wspölczesne problemy, wyzwania wychowawcze i edukacyjne. W
swoich publikacjach postulujq, aby podstawq refleksji o wychowaniu byla antropologia
filozoficzna i etyka wypracowana w tych filozoficznych Szkotach. Zarazem podejmujq siq

zaadoptowania tych filozofii na uzytek wspölczesn ej poidei.

Na wy2ej wskazane osiqgniqcia (wymagane w art. l-6 ust. 2 ustawy z dnia L4 marca

2003 r. o stopniach naukowych itytule naukowym oraz stopniach itytule w zakresie sztuki

lDz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.) sktadajq siq: trzy monografie, jeden podrqcznik, jedna praca

popularno-naukowa, piei redakcji naukowych oraz dwadziestu czterech wybranych
artykulöw naukowych opublikowanych w recenzowanych periodykach i pracach zbiorowych.

Möj dorobek poSwiqcony tym zagadnieniom osadzony jest na wcze5niejszych

badaniach z zakresu historii filozofii iantropologii filozoficznej. Swojq pracq magisterskq
po5wiqcitem antropologicznemu problemowi commensurotio onimae ad hoc corpus u

Tomasza z Akwinu oraz we wspölczesnej filozofii tomistycznej (UKSW, 2OOt\2, za6 rozprawq
doktorskq - antropologii i epistemologii profesora i rektora UJ - Franciszka Gabryla (UKSW,

2OO3)3. W trakcie studiöw magisterskich opublikowafem kilka recenzji i tekstdw popularno-
naukowych z zakresu filozofii. Po obronie doktoratu opröcz zajqö zleconych z filozofii
zaproponowano mi prowadzenie zajqö z etyki wychowania (APS, Warszawa) i filozofii
wychowania (SWPR, Warszawa), ktöre staly siq impulsem do podjqcia badafi z tej dziedziny.
U:iwiadomilem sobie wöwczas, ze filozofia wychowania wciqz zmaga siq z kwestiq wyboru

t Uprawianq w Lubelskiej Szkole Filozoficznej i Warszawskiej Szkole Tomizmu Konsekwentnego. Takiego
okre:ilania na filozofiq uprawianq w Katedrach Historii Filozofii UKSW u2yt T. Stqpieri w artykule: Nowe ujqcio w
rozumieniu czlowiekq w Warszowskiej Szkole Tomizmu Konsekwentnego, ,,Studia Philosopiae Christianae"
40(2004)1,, s. 23t -249.

' Praca w wersji poszerzonej zostata opublikowana w formie ksiq2ki pt. Dusza i ciolo, Wyd. Navo, Warszawa
2004 (133 str.).t Rozprawa pl. Czlowiek, jego poznonie ipoiqdonie w antropotogii F. Gobrylo (235 str.) nie zostala
opublikowana w formie ksiq2kowej. Na jej podstawie powstalo kilka artykutdw, kt6re mialy za zadanie analizq i

popularyzacjq filozofii czlowieka Gabryla. Sq to nastgpujqce publikacje Fronciszka Gabrylo ontropologio iteoriq
poznanio,,,Forum Philosophicum",812003, s.207-236; lw wersji poszerzonejl: Frqnciszek Gobryl (L866-L9L4),

w: Tomizm polski 1879-1918. Slownik filozoföw, t. 1, red. B. Listkowska, A. Andrzejuk, Wyd. von Borowiecky
Warszawa 20t4, s. 29-60; Zagadnienie po2qdqniq w antropologii Franciszkq Gobrylo (L866-L914), ,,Studia
Philosophiae Christianae",39(2003)2, s.328-349; Prowdq ipewnoiö w Noetyce Frqnciszka Gabryla (L866-

1914), w: Philosophio vitqm slere. Proce dedykowone Profesorowi Romonowi Darowskiemu, red. S. Ziemiariski,

Wyd. WAM, Krakdw 2005, s. 26t-277.
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swoich filozoficznych zafo2efi i filozofia tomistyczna ma wiele do zaoferowania na tej
ptaszczyiniea.

1.1. Glöwne zaloienia zawarte w publikacjach z zakresu filozofii
wychowania oraz rozprawie habilitacyjnej lntegrolna antropologio

, wychowonio. Filozofio wychowuiqco tomizmu konsekwentnegos

1.X.1. Zoloienia wstqpne
W zawiqzku z przygotowaniem rozprawy habilitacyjnej stanqtem przed problemem

,,wyboru" zalolen filozoficznych, na podstawie ktörych mögtbym sformulowaö swojq

propozycjq filozofii wychowania. Na podstawie lektur najnowszych opracowad z tej dziedziny

odnioslem wra2enie, 2e klasyczny podziat filozofii wyznaczony jeszcze przez Platona

(idealizm) i Arystotelesa (realizm), mo2na röwniez zaadoptowaö na u2ytek klasyfikacji teorii
wychowania i ksztalcenia. Podzial ten stal siq punktem wyjScia mojej rozprawy habilitacyjnej.

Wydaje siq, 2e ten klasyczny podzial filozofii6 jest wciq2 zasadny i ma kluczowe znaczenie

wlasnie na pfaszczyinie wychowania. Stqd przyjqlem, 2e u podstaw filozofii wychowania le2y

przyjqta wczeSniej koncepcja cztowieka ijego dzialania. W stosunku do nich mo2na te2

zastosowaö podzial na idealizm i realizm. Z historycznego punktu widzenia uformowaly siq

dwie tradycje fi lozofii wychowa nia :

L. idealistyczna, ktöra odnosi czlowieka do wzoröw i idealöw (Platon). Jest to tradycja

niezmiernie plodna i rö2norodna, na niej bazujq teZ rö2nego typu utopie i ideologie.

Stqd wychowanie jest relacjq skierowanq do osiqgniqcia wytyczonego przez kogo6

celu, ktöre sa zewnQtrzne w stosunku do samego czlowieka,

2. realistyczna, w ktörej kladzie siq nacisk na,,uprawq" moznoSci-potencjalno6ci

czlowieka (intelekt, wola, uczucia, charakter). Ta filozofia wychowania podejmuje siq

ksztattowania cztowieczeristwa czlowieka, jego humanizacji. Chodzi tu wla6nie o to,

aby czlowie k przez wychowanie odkryt swoje cztowieczeristwo.

Poprzez analizq idealistycznej i realistycznej antropologii i etyki staralem siq wykazaö,

2e realistyczna poideia wciqz jest aktualna i nalezy jq na nowo odczytaö. Dlaczego

tomistyczny realizm? Wybör ten nie byt przypadkowy. Z jednej strony byl on zwiqzany z

moimi wcze6,niejszymi studiami filozoficznymi, z drugiej za5 wynikaf z kontaktu z niemieckim

:irodowiskiem filozoficznym, ktöry uSwiadomif mi, 2e na Zachodzie Europy postmodernizm
ju2 ,,umarl"7 i w zwiqzku z tym nale2afoby poszukai czego6 ,,innego". W obliczu tego

do6wiadczenia postanowitem tym bardziej powröcii do lrödet, a zatem do klasycznej filozofii

i w niej poszukiwai podstawy dla wychowania i edukacji.

Przyjmujq koncepcjq cztowieka jako realnie istniejqcego bytu jednostkowego:

duchowo-cielesnego, podmiotujqcego relacje wyznaczone przez wtaSciwoSci, ktöre on

posiada ze wzglqdu na swoje istnienie i ze wzglqdu na swojq istotq (M. Gogacz). Sama

definicja cztowieka wskazuje na zadania wychowawcze, do ktörych nale2y ksztaltowanie

o Wö*czas opublikowatem dwa pierwsze artykutu, w ktörych zarysowatem swoje ujqcie filozofii wychowania:

Antropologio ietyko podstowq filozofii wychowanio,,,Pedagogika spoteczna. Profilaktyka - Pomoc -
Resocjalizacja - Animacja Srodowiskowa" , 3/2005, s. 7-29; O reolistycznq filozofiq wychowania. ldeqlizm i

realhm punktern wyjicio w pedagogice, ,,Studia Philosophiae Christianae", 42(2006)2, s. 45-64.
t Wyd. NWSP, Biaiystok 2Ot3 (220 str.). Praca ta stanowi skröconq wersjq ksiqiki Czlowiek i paideio.

Realistyczne podstowy filozofii wychowania; wyd. 1, Wyd. SWPR, Warszawa 2008 (464 str.); wyd. 2 z

poprawkami edytorsklmi, Wyd. SWPR, Warszawa 2009 (484 str.).
u 

K. Aldukiewicz, A. B. Stqpieri, S. Kamiriski, M. A. Krqpiec.

' Zob. Ch. Wulft, Anthropologie. Geschichte-Kultur-Philosophie, Anaconda Verlag, Köln 2009; ten2e, Einführung

in die Anthropo'logie der Erziehung, Beltz Verlag, Weinhein/Basel 2001.
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mozno6ci czlowieka. Wychowaniu i ksztatceniu podlega bowiem mo2no5ö (,,potencjalno6i")
czfowieka. Dlatego w realistycznej filozofii wychowania nie mo2na pozwoliö sobie na

ignorancjq z zakresu antropologii ietyki, gdy2: ,,charakter iskuteczno6i pedagogiki zalezq od
tego, co wychowawca wie o czlowieku i pryncypiach wyboru relacji z prawdq i dobrem. (...)
Pedagogika zaleiy od antropologii filozoficznej i etyki"8. Z kolei etykq rozumiem jako naukq

filozoficznq, ktöra zgodnie ze wskazaniami intelektu mo2no5ciowego wskazuje na pryncypia

ochrony osöb. Na tej plaszczyinie podkreSla siq znaczenie teorii osobowych relacji

istnieniowyche i w konsekwencji podkreSla siq osobowy wymiar wychowania i nauczania.

Wychowanie nie jest ju2 tylko spotkaniem osöb, ale ich obecno6ciq.

7.7.2. Zestawienie nojwo2niejszych wniosköw badawczych
Mozna przyjqö, 2e poszczegölne aspekty realistycznej filozofii wychowania zostaly

zasygnalizowiane ju2 w pismach staro2ytnych i wspöfczesnych filozoföw i pedagogöw (J.

Woroniecki, F. W. Bednarski, S. Kunowski, M. Nowak, S. Gatkowski, F. Adamski, K. Wojtyla,
M. A. Krqpiec, M. Gogacz). Jednak dotychczas, jak sqdzq, nie zostata jeszcze sformulowana jej

synteza, ktöra obejmowalaby calq realistycznE i integralnq filozofiq wychowania. Takq pröbq
jest wta:inie moja rozprawa habilitacyjna, ktöra siqga do metafizycznych, antropologicznych,
epistemologicznych ietycznych zaloief teorii wychowania. Jej celem jest wskazanie na takq
filozofiq wychowania, ktöra ksztattujqc potencjalnoSö cziowieka, wywotuje wewnqtrznq jego

metanoiq. Zatem celem mojej rozprawy jest ,,zbudowanie" takiej paidei, ktöra jest
proporcjonalna do wywolanych przez metonoiq skutköw. Jako taka jest wskazaniem na

sapiencjalny i integralny rozwöj czlowieka. Ma ona zatem zastosowanie w wychowaniu,
ksztalceniu i terapeutyce, gdy2 jest wskazaniem na normy, ktöre chroniq i wychowujq calego
czlowieka. Realistyczna filozofia wychowania stu2y wiqc pedagogice jako przewodnik,
poniewa2 wskazuje jej ostateczne zasady w porzqdku ontycznym iuzasadnia je na

plaszczyinie praktycznej. Tak rozumiana filozofia wychowania jest zatem dziedzinq
teoretyczno-kontemplacyjnq, poniewa2 wskazuje na zasady wychowania oraz dziedzinq
praktycznq , gdyi skutki norm obejmujq jej praktyczny wymiar (spotkanie, obecno5ö, sytuacja
wychowawcza). W swojej metodzie positkuje siQ ona metodologiq filozofii (metoda

identyfikacji ,bytu, metoda intuicyjno-redukcyjna) i historii filozofii (gilsonowskie reguly
analizy tekstu).

Novum niniejszej pracy polega na ,,wpisaniu" obecnych u pedagogöw i filozoföw
norm wychowania w doprecyzowanE filozofiq esse oraz wynikajqcq z niej filozofiq cztowieka i

etykq chronienia osöb oraz teoriq ,,mowy serca" (sermo cordis). Stanowi to - w moim
przekonaniu - o nowatorskim ujqciu wychowania i samej filozofii wychowania, za|
konsekwencje pedagogiczne wynikajqce z tak rozumianego ujqcia cztowieka, jego poznania i

postqpowania byi moze okazq siq owocne na plaszczylnie pedagogiki i edukacji. Na

plaszczyinie wychowania realizm wymaga, by dzialania wychowawcze uzgodniö z tym, kim
jest czlowiek. Nie jest to tatwe, poniewa2 wymaga podjqcia osobowych relacji oraz nabycia

sprawno5ci intelektualnych i moralnych. Pomocne sE normy pedagogiki, ale i one wymagajq
od cztowieka wytrwaloSci, a nawet heroizmu , gdy2 takie wta(nie jest wychowanie czlowieka i

wyznaczona przez nie troska o osobq. Realistyczna filozofia wychowania wskazuje wiqc na

perspektywq, humanizacji wychowania, wielkodusznoSci, kolokogathii i dtugomy6lno5ci. W
wychowaniu tym nie podaje siq ,,latwych" recept na uzdrowienie wspötczesnej pedagogiki,

t 
Cyt. M. Gogacz, Podstawy wychowania, Niepokalandw 1,99I, s.7.

n Teoriq osobowych analizowaiem w licznych opracowaniach, ostatnio w: Teoria osobowych relacji
istnieniowych joko fundoment rodziny w filozofii Mieczyslowa Gogocza,,,Roczniki Tomistyczne" 3/2014, s. 45-

49.



4

i

ktöra jak alarmujq specjaliSci, prze2ywa kryzys. Wydaje siq, 2e öw kryzys jest wtaSnie

wywolany przez odej:icie od klasycznie rozumianej poidei. Realistyczna filozofia wychowania
nie wychowuje przez wskazanie idei, warto6ci i celöw, gdy2 öwiczy siq w ten sposöb jedynie

perfekcjonizm, ale nie samodzielne rozumienia (intellectio) i cnoty (orete). Stqd wychowanie
to utrwalenie relacji do wszystkiego, co prawdziwe i dobre. W konsekwencji wychowanie jest

usprawnien.iem czlowieka w mqdroSci. Nie jest ono mechanicznym, bezrefleksyjnym
przyswajanieim informacji, a nastqpnie wykonywaniem czynno5ci. Wychowanie mqdro:ici
polega na u;zyskaniu wewnqtrznej integracji, swoistego ladu w dziataniu. W idealizmie

zapomina siq, 2e osobq wyröznia rozumienie i milo6ö jako osobowa relacja. Wskazuje to na

spotkanie 63r poziomie poznania niewyralnego (cognitio confusal. Wa2nq rolq odgrywa te2

kontemplacja, ktöra jest radoSciq intelektu i woli z obecno:ici bytu. W wychowaniu istotna
jest kontemplacja, kontemplacyjne odnoszenie siq do ludzi, czyli takie, ktöre jest

Swiadczeniem intelektu i woli, 2e co6 wa2nego zachodzi pomiqdzy osobami, mianowicie
milo6ö (M. Gogacz, K. Wojtyla). Dlatego uwa2a siq,2e wychowuje wla6nie osoba, ktöra jest

mqdra i umie kochaö. Stqd osoba jest najwa2niejszq normE pedagogiki. Mo2na wymieniö
nastqpujqce zafo2enia realistycznej filozofii wychowania. Wskazujq one na fundamenty i

zasady oraz aspekty stanowiqce tq filozofiq wychowania, ktöre kolejno dotyczq:

L.L.2.L. relacji filozofii i wychowania

filozofia to ,,mito5ö mqdroSci", za6 pedagogika to ,,mqdro(ö mito6ci"; wskazuje to na

zale2noSö tych dwöch dziedzin. Filozofia wychowania z kolei to nauka filozoficzna, ktöra
zajmuje siq refleksjq o wychowaniu, wskazujqc na zasady wychowania. Nauka ta w
punkcie wyjScia korzysta z antropologii ietyki, ktöre odpowiadajq za jej zatozenia

filozoficzne;
wychowa,nie to celowe nawiqzywanie relacji z prawdq i dobrem - ma integralny
ch a ra kter, obej m ujqcy catego czlowieka ja ko su bsyste n cjq;

L.L.2.2. wychowania ujqtego z perspektywy teorii intelektu i teorii
i mowy serca

na podstawie podziatu pedagogiki na idealizm i realizm okazuje siQ, 2e intelekt
mozno(ci;owy wywoluje realizm pedagogiczny, zal uwyralnienie pierwszeristwa intelektu
czynnego prowadzi do idealizmu;
pedagogika oparta na intelekcie mo2no6ciowym koncentruje wychowanie na skutkach

spotkania z istnieniem i istotq realnego bytu (humanizm wychowawczy, osobowe
relacje);
intelekt mo2no5ciowy dystansuje negatywny wptyw kultury, ideologii, utopii, etc.

(zadaniem sprawnoSci intelektu i woli oraz norm pedagogiki jest dystansowanie wptywu
kultury, ktöra nie chroni czlowieka). lntelekt mo2noSciowy wskazuje wiqc na

pierwsze6stwo w wychowaniu rozumnej natury cztowieka przed kulturq, nie bqdqcq

uprawq cztowieka;
pedagogika zbudowana na poziomie intelektu czynnego odnosi siq do tre5ci istotowych
(quidditos), ktöre nie dajq pelnego ujqcia cztowieka. Taka teoria wychowania moze byö

uwiktana w idealizm lub ideologie, czyli negatywne skutki oddzialywania kultury;

aksjologia wynika z pedagogiki zbudowanej na poziomie intelektu czynnego (powstajq

wöwczas teorie wychowania wyznaczone przez apofatykq, dialektykq, etc.). Jest to
relacyjne rozumienie czlowieka iiego paidei;
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na plaszlzyinie,,poznania niewyralnego" {cognitio confuso) powstajq sprawno6ci

intelektualne i moralne, uwyralnia to zwiqzek intelektu i woli, ich wspölpracq na

poziomie, poznan ia n iewyralnego, co skutkuje human izacjq wychowania;

skutkiem spotkania bytu na poziomie poznania niewyralnego sE normy etyki, poniewa2

czfowiekiz powodu osobowych relacji podejmuje dziatania, ktöre charakteryzujq siq

cierpliwoSciq, pokorq, umartwieniem, wielkoduszno6ciq, dfugomySlno5ciq, mqdroSciq,

etc. 
i

skutki z poziomu,,stowa serca" (verbum cordis) w postaci obecno6ci, osobowych relacji i

humanizrnu powodujq, 2e wychowanie nie jest tresurq, a ksztatcenie tylko öwiczeniem
pamiqci; ,

kontemplacja ma nie tylko teoretyczny ale ipraktyczny charakter. Jest normq etyki i

wyraza siq w wspötobecnoSci osöb na ptaszczylnie osobowych relacji i humanizmu.

Chroni wiqc przed rozpaczE, resentymentem, etc,; kontemplacja jest röwnie2 irldlem
cnöt mor:alnych; jej skutkiem jest mqdro6ö (norma etyki i pedagogiki); wprowadza ona

zatem doinorm pedagogiki i metanoi;

I.L.2.3. teorii osobowych relacji oraz wychowania aretologicznego

jezeli istota etyki polega na przej6ciu ze spotkania do obecnoSci, to röwniez filozofia
wychowania, ktöra zale2y od przyjqtych wczeSniej zalo2eri moralnych, wyra2a siq w
przej6ciu ze spotkania do obecnoSci; normy postqpowania uwyralniajq siq w obecno6ci

osöb;

relacje osobowe prowadzq do humanizmu. Humanizm nie jest tylko celem i zadaniem,

lecz Srodowiskiem osöb;

zadaniem wychowania jest wielkodusznoSö i katokagathio; dolyczq zarowno ucznia i

na uczyciela;

zadaniem wychowania jest tak2e dlugomy6lnoSö. Dlugomy5lnoSö winna ujawniö siq u

dojrzalych wychowanköw, pozwalajqc im na samowychowanie. Wychowywani i

ksztalceni winni przewidywaö, 2e trud zdobywania sprawno6ci nie jest daremny,

bezuzyteczny lub niepotrzebny, 2e zdobyte cnoty lub wiedza bgdq w przyszlo6ci

wykorzystane. Dlugomy5lnoSö jako cnota wychowawcy przysposabia pedagoga do

wysitku, by jego dzialania nie byty nastawione na natychmiastowy pozytywny efekt
wychowawczy;

wychowuije mito6ö i obecnoSö (relacje osobowe wspierajq relacje istotowe, takie jak

poznanie, i dzialanie);

sprawno6ci i normy pedagogiki wskazujq jak dystansowai ,,niewychowane" dziatania vis

cogitotivo;
odröznienie porzqdku poznania od bytowania u5wiadamia nie tylko podzial na

wychowanie realistyczne i idealistyczne, ale röwnie2 6wiadczy, 2e czfowiek nie posiada

wlanych cnöt, dziqki ktörym jest mqdry, potrafi kochaö. lstnieje koniecznoSi ich

wypracowania i zakomunikowania w spotkaniu. Na tym wlaSnie polega wychowanie na

plaszczy|nie osobowych relacji. Uczy i wychowuje osoba, ktöra jest mqdra i potrafi

kochaö. lnstytucje wychowawcze i edukacyjne winny, wiqc zabiegaö, o takie osoby;

", 
L.L.2.4. perspektywy uprawy intelektu i humanizacjiwychowania

zagro2eniem ,,uprawy intelektu" jest woluntaryzm, relatywizm, konsumpcjonizm,

utylitaryzm, ideologia, utopia, idealizm, antyhumanizm i pseudohumanizm;
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niedorozwöj sprawno6ci i charakteru oraz brak obecno6ci osöb skutkuje: rozpaczq i

resentymentem. Uwyralnia to problem wychowania uczuö i wfadzy konkretnej oceny (vrs

cogitativo);
spotkanie, 2yczliwo5ö, otwartoSö i szczeroSö odgrywajq istotnq rolq w wychowaniu jako

,,sytuacja wychowawcza";

wolno5i wyra2a siQ nie w coraz wiqkszej ilo:ici decyzji, ale coraz rozumniejszych

decyzjach;

filozofia wychowania winna byö oparta na stabilnych podstawach filozoficznych, ktöre

chroniq i rozwijajq osoby, by ich vis cogitativo i uczucia nie ulegaly zmiennym i

konsumpcyjnym nurtom wspötczesnej kultury;

realistyczna filozofia wychowania winna demaskowaö iluzjq, fikcjq, ktöre falszujq

obiektywne rozumienie czlowieka i jego wychowanie.

t.2. lnne prace z zakresu filozofiiwychowania
Poza wymienionymi powyzej publikacjami chcialbym zwr5crö uwagq na teksty

stanowiqce uzupetnienie moich badari z zakresu filozoficznych podstaw wychowanial0.

W artykule pt. Ochrono osöb w oreterapii i edukocji plostycznej Tomoszo

Rudowskiegoll stawiam oporie'. czy teoriq arteterapii T. Rudowskiego mo2na uzgodnii z

zato2eniami etyki chronienia osöb M. Gogacza? Czy arteterapia chroni osoby? Czy jest ona

wiqc postaciq etyki chronienia osöb? Wydaje siq,2e edukacja iterapia plastyczna sq formq

ochrony osöb i jako takie odpowiadajq etyce chronienia osöb. Stqd nie bezpodstawne jest

doszukiwanie siq zbie2no6ci u obu autoröw. Wspölnym mianownikiem ich ujqö jest troska o

osobq ijej relacje, co nazywa siq humanizmem. Zatem zaröwno M. Gogacz, jak iT. Rudowski

stawiajq przed wspölczesnym czlowiekiem zadanie, by poznal samego siebie. Jest to
konieczne by czlowiek odnalazl w sobie pelniq czlowieczeristwa i w nim uczestniczyl.

Nastqpnie wspölnie z dr. M. Zembrzuskim (WFCh UKSW) podjqfem problematykq

wychowania intelektu, w artykule Wychowanie intelektu jako celowoiciowe uporzqdkowonie
, ..12jego funkcji". Zestawienie terminologii dotyczqcej intelektu (intelekt bierny, czynny,

spekulatywny, praktyczny, rozum wy2szy, rozum ni2szy, umyst, inteligencja, pamiqö

intelektualna, Swiadomo5ö) wskazuje, 2e ,,uprawa intelektu" ma teleologiczny charakter. W

ten sposöb potwierdza siq zasadno6ö badari celowoSci w pedagogice, obecnie podwazanej

przez postmodernistyczne nurty wychowawcze. Celowa uprawa intelektu wyra2a siq w
poznaniu prawdy, mqdro6ci, kontemplacji oraz za po6rednictwem teorii poznania

niewyralnego wskazuje na praktyczne znaczenie dzialania intelektu na plaszczylnie

obecno6ci os6b, osobowych relacji, humanizmu, metonoi i sprawnoSci. Zatem wychowanie
intelektu ma swöj teoretyczny i praktyczny wymiar. Problematyka ta zostata nastqpnie

10 
Po opublikowaniu pracy Czlowiek ipoideio w kilku artykutach odniostem siq do treSci zawartej w tej ksiq2ce,

rozszerzajqc idoprecyzowujEc jE w nastqpujqcych artykuiach: O moiliwoici zbudowqnio reolistycznej filozofii
wychowonia w oparciu o tomizm ipersonolizm,,,Horyzonty Wychowania",9(16)2009, s. !37-168; Trzy

pedoqogiki: Stanislaw Gqlkowski - Mieczyslow Gogocz - Morian Nowok. Krytyczna pröbo poröwnonia

stonowisk,,,Zeszyty NaukoweSWPR-seriaPedagogiczna",l(2009)3,s.23-50; ÜberdiereolistischePödogogik
in Polen,,,Studia Etckie" 12/201,0, s. 47-58; Wspölczesne inspiracje klosycznq poideiq. Pröbo sformulowqnis
reolistycznej filozofii wychowonio, w: Metamorfozy filozot'ii wychowonia. Od Antyku do wspölczesnojci, red. M.

Rojek, S. Sztobryn, M. Wasilewski, L6di 2012, Wyd. Ut, s. 35-52.
r1 

,,Cogitatus" 5l 2008, s. 132-1,45. Praca ta nastqpnie na 2yczenie T. Rudowskiego zostata opublikowana jako

Wstqp w innych jego publikacjach ksiq2kowych. Zostaia rdwnie2 opublikowana w j. angielskim.
12 

,,Horyzonty Wychowania", 8(15)2009, s. 53-75, 283-284, 286. ZalEczam o5wiadczenie dra M. Zembrzuskiego

dotyczqce wspdiautorstwa tego tekstu.
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poszerzona w tek:icie Uprowa intelektu aporia joko wyzwanie dlo wspölczesnej filozofii
wychowoniol3.

Lektura opracowafi z zakresu historii wychowania wskazuje, ze dzieje tej dziedziny

naukowej, to w glöwnej mierze dzieje poglqdöw filozoficznych na temat wychowania. Mo2e

takie ujqcie wniesie nowe doprecyzowania nie tylko w historii wychowania, ale röwniez
przyczyni siq do wyklarowania realistycznej poidei? W zwiqzku z tym podjqtem analizy

historyczne, ktörych wspölnym przedmiotem jest historia filozofii i wychowania. JeSli

przyjmie siq,2e dzieje wychowania sq zasadniczo wyznaczone przez idee filozoficzne, ktöre

stanowiq ich,,przedzalo2enia", to wobec tego zasadne wydaje siq, by historiq wychowania

badaö w aspekcie historii filozofii, ktöra jest naukq, ktöra przede wszystkim bada

konsekwencje twierdzen filozoficznych. Skutki te majq te2 praktyczny i pedagogiczny wymiar.
Dlatego podjqlem siq opracowania dziejöw wychowania z punktu widzenia rozwoju
poglqdöw filozoficznych i przestawifem jq w monografii, ktöra zostata pomySlana jako

podrqcznik akademicki pt. Zorys dziejöw otehskiej historii wychowonio. Poideia od Sokratesa
1-4do lenono

Nastqpnie opublikowalem pracq zbiorowq pt. Myil pedogogiczno neoscholostyki i
neotomizmuls. Zostata omöwiona w niej paideio J. Woronieckiego16, K. Michalskiego, M.

Klepacza, F. W. Bednarskiego, S. Swiezawskiego, M. A. Krqpca iM. Gogacza. Ponadto w

osobnym artykule przedstawiono polemikq J. Tischnera z tomizmem. Autorzy biorqcy udzial

w tej pracy zbiorowej, wywodzq siq glöwnie z filozoficznego Srodowiska UKSW i KUL. Wydaje

siq, iz tomistyczna poideia ma nie tylko swojq ,,nieprzemijalnq warto6ö", ale stanowi wciqz

aktualnq integralnq koncepcjq wychowania cztowieka. W pierwszym rozdziale tej ksiqzkilT

przyjmujq tezq, 2e dla wlaSciwego odczylania paidei neoscholastyki i tomizmu nale2y

uwzglqdniö podzial filozofii tomistycznej (tomizm tradycyjny, egzystencjalny, konsekwentny),
poniewa2 ka2dy z tych nurtöw pomimo wspölnych zalo2en filozoficznych akcentuje

odmienne aspekty wychowawcze. W tomizmie tradycyjnym jest to gtöwnie problematyka

aretologiczna, w tomizmie egzystencjalnym - problematyka wychowania personalistycznego,

za5 w tomizmie konsekwentnym: osobowe relacje, obecnoSö, obrona osöb ihumanizacja
wychowania.

1.3. Pozostalepublikacjefilozoficzne

tt 
,,Pedagogika Filozoficzna on-line", 1,/2ott-201.2, s. 19-28.

to Wyd. Difin, Warszawa 2Ott (188 str.). Pierwotnie tytul ksiqiki brzmial: Psideio od Sokrateso do Zenono.

Obecny tytul zostal nadany pracy przez wydawcq. W pracy tej wykorzystalem opublikowane wczeSniej

artykuly: Formowonie doskonalego czlowieka w filozofii wychowonio Sokrotesa i Plotonq,,,Terapia -
Wychowanie - Opieka", 1-2(2008)73-74, s. 1,0-22; Arystoteleso teorio wychowonio,,,Terapia - Wychowanie -

Opieka", 1,-2(2009)77-78, s. 15-27; Epikura filozofio wychowonio. Wprowodzenie do temotu,,,Pedagogika
filozoficzna" t{2010)4, s. 64-83; Ocuoeu nemoQusuxu a MomeMomuLtecKux esennöox flnamouo, ,,p,udoxmuxa
Me m e Mq m u K u : n po 6n e na u i d o cn i d tre u n n" 35 / 20'J.1., s. 21,-26.
tt Wyd. SWPR, Warszawa 20L4 (256 str). Niniejsze opracowanie stanowi tom lX serii wydawniczej Fitozot'io i
pedogogiki, ktörej redaktorem jest A. Murzyn (z US). Patronat honorowy nad seriq ma Towarzystwo Pedagogiki

Filozoficznej w Lodzi.
16 Wcze6niej filozofiq wychowania J. Woronieckiego i F. W. Bednarskiego w perspektywie zalo|eÄ tomizmu
tradycyjnego omöwitem w pracy: Pedogogika Jockq Woronieckiego i Felikso Wojciecho Bednarskiego joko

egzemplit'ikocjo antropologii i etyki tomizmu tradycyjnego, ,,Studia Etckie" II12009, s. 29-58.
t' 

Polska poideio neoscholostyczno i neotomistyczno, w: Myil pedagogiczno neoscholastyki i neotomizmu, s. L5-

43. Ninieszy tekst stanowi uzupetnionq wersjq pracy pt. Polska poideia neotomistyczno w perspektywie odmiqn

tomizmu, w: Üloho osobnosti a instituci v rozvoji vzdölsnosti v evropsköm kontextu (Prezentoce ikolstvi a

vzdälanosti), red. N. Pelcova, T. Kasper, S. Sztobryn, Univerzita Karlova v Praze. Nakladatelstvi Karolinum, s.

20t-220.
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Obok prac po6wiqconych antropologii i epistemologii Franciszka Gabryla

opublikowatem artykut na temat teorii intelektu mo2no(ciowego u Akwinaty w kontekScie
jego polemiki filozoficznej z paryskimi przedstawicielami awerroizmu taciriskiegots. W tek6cie

tym wskazujq na doniostq rolq intelektu mo2no6ciowego w antropologii Tomasza. Nastqpnie

wychowawczy aspekt tej problematyki omawiam w pracach z zakresu filozofii wychowania.

W zwiqzku ,ze Smierciq promotora swojego doktoratu T. Klimskiego napisalem tekst
po6wiqcony jego interpretacji antropologii K. Rahnerat', w ktörym podtrzymujq zarzuty

Klimskiego skierowane w stosunku do filozofii czlowieka tego niemieckiego filozofa.

\.4. , Praca redakcyjna i publicystyczna

Od 2008 r. jestem pomyslodawcq i redaktorem naczelnym ,,Zeszytöw Naukowych

Szkoly Wyzszej Przymierza Rodzin - Seria pedagogiczna" (rocznik). ,,Zeszyty" sq owocem

wspdlpracy äutoröw z rö2nych Srodowisk naukowych z Polski, Ukrainy, Niemiec i Stowacji. W
periodyku podjqta zostata problematyka z zakresu filozoficznych podstaw wychowania, ich

dziejöw i najnowszych nurtöw. ,,Zeszyty" wpisujq siq w dyskusjq na temat ksztattu i

charakteru lyspölczesnej pedagogiki i jej zwiqzku z filozofiq i kulturq. Kultura jest wla6nie
przestrzeniq, ktöra wymaga zagospodarowania przez wychowanie. Pedagogiczne ,,7eszyly
Naukowe SWPR" sq recenzowane przez dwöch samodzielnych pracownik6w naukowych. W
Radzie Naukowej periodyku jest kilkunastu pracowniköw naukowych z Polski i z zagranicy. W

2OL3 ,,Zeszyty" otrzymaly ministerialnq punktacjq w wysoko6ci 3 pkt. Seria pedagogiczna

Zeszytöw jest niezalezna od innych serii (przyrodniczej i humanistycznej) wydawanych w
SWPR. Serie, te lqczy jedynie wspölna numeracja tomöw. Periodyk ma swojq stronq
inte rn etowq (http://www. swp r.ed u. p l/zeszvtv-n a u kowe/seria/seria-ped agogicz n a ) i jest

dostqpny w calo5ci w formacie pdf. Dotychczas ukazalo siq 6 tomöw tego periodyku (w tym
dwa podwöjne). W przygotowaniu jest kolejny numer pisma.

W swoim dorobku posiadam röwniez kilkana6cie prac popularyzujqcych filozofiq.
Opröcz artykulöw na lamach strony internetowej ,,Edukacja klasyczna w XXI wieku"
(http://www,edukacia-klasvczna.pl), chcialbym wyrözniö tu ksiq2kq pt. W poszukiwoniu

duchowej elegocjiTo, bqdqcq owocem mojej wspötpracy z Polskim Radiem w Chicago. Zostaly
poruszone w niej zagadnienia zwiqzane z wychowaniem, osobowymi relacjami, wolnoSciq,

resentymentem, filozofiq dramatu J. Tischnera, filozofiq moralnq i spotecznq K, Wojtyty,
nauczeniem papieskim Jana Pawla ll, zagadnieniem ateizmu, dziejami filozofii tomistycznej
(w tym filozofiq M. A. Krqpca i M. Gogaczaj, filozofiq dziejöw F. Konecznego, klasycznq

kulturq i sztukq, utopiq, filozofiq jako duchowq terapiq. Ponadto na temat antropologicznego
i humanistycznego wymiaru niepelnosprawno5ci opublikowatem artykut w periodyku
Fundacji ,,Spokojna Gtowa" zrzeszajqcej osoby chore na epilepsje2l. Jestem- tak2e autorem
dwöch hasefr w Encyklopedii Pedagogicznej XXI wieku pod. red. T. Pilcha22. Natomiast na

temat zasadno5ci ikoniecznoSci podjqcia badari z zakresu realistyczej filozofii wychowania
oraz filozofii polskiej przelomu XIX i XX wieku pisafem w pracy zbiorowej pt. Co nurtuje

It Teoria intelektu mo2noiciowego i jej konsekwencje w kontekicie polemiki Tomoszo z Akwinu z qwerroizmem

hcirtskim,,,Forum Philosophicum", 9/2004,s. 139-156.
tn Todeusro Klimskiego interpretocjo antropologii Korlo Rahnerq, w: Todeusz Klimski (1-945-20L3). Filozofio i
stu2ba, red. A. Andrzejuk, Wydawnictwo von Borowiecky, Warszawa 201,4, s. 39-48.

'o Wyd. SWPR, Chicago-Warszawa 201.1 (220 str.).
2L Niepelnosprgwnoit opelem o humqnizm, ,,EPI. Kwartalnik poSwiecony problemom spotecznym i

medycznym" , nr t (t7\, s. 12-15.
t'Tomizm, t.6, Wyd. Zak, Warszawa2007,s.7O5-712;ldealizm, Suplement, tam2e 2010, s. 196-199.
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uczonych?23.iJestem röwniez autorem ponad dwudziestu recenzji i sprawozdafr naukowych,

opublikowa nych w fachowych periodykach na u kowych.

2. lnne osiqgniqcia naukowo-badawcze

2.t. i Wspölpraca zagraniczna

Na plaszczylnie translatorskiej podjqlem wspölpracq z prof . Ch. Wulfem z Freie

Universität Berlin oraz wydawniczo-publicystycznE z prof . N. Losevq z Padstwowego

Uniwersytetu w Doniecku. Dla ,,7eszytöw Naukowych SWPR" przetiumaczylem z j.

niemieckiego fragment ksiq2ki pod red. naukowq Wulfa pt. Einführung in die pödogogische

Anthropologie, a nastqpnie opublikowalem go w tym periodyku. Prof. Losieva na tamach

,,Zeszytöw" opublikowata dwa artykuty poSwiqcone historii my6li pedagogicznej w Rosji i na

Ukrainie, za6 ja opublikowalem tekst w j. rosyjskim po6wiqcony filozofii matematyki u

Platona na lamach donieckiej ,,flr,tgaxtuxa MareMarhKh: npo6nennr i 4ocni4x eH+fl"24.

Jeszcze podczas studiöw magisterskich podjqtem wspölpracq dydaktycznq z lnstytutem Nauk

Religijnych w Grödku Podolskim na Ukrainie (filia Uniwersytetu Lateraöskiego w Rzymie), a

nastqpnie publicystycznE z lnstytutem Teologicznym ze Lwo*a". W ramach programu

Erasmus (maj 2013) mialem wyktady na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu w Trnavie, za5 w
periodyku ,,Disputationes Scientificae" Katolickiego Uniwersytetu w Ruzomberku

zamieScitem dwie rozprawy. Pierwsza zostafa po:iwiqcona problematyce zaadoptowania

teorii poznania niewyralnego w teorii wychowania, druga za5 jest pröbq podsumowania

dorobku naukowego mojego Mistrza - prof. M. Gogacza, ktöry w listopadzie20Ll, obchodzil
swoje 85. urodziny'u. Nalezy tu röwniez wymienii miqdzynarodowq konferencjq w Pradze,

podczas ktörej wygtositem referat pL.: Polska paideia neotomistyczno w perspektywie
odmion tomizmu2t. Tekst ten w poszerzonej wersji zostat zamieszczony w ksiqzce Myil
pedogogiczna neoscholostyki i neotomizmu. Na zakoriczenie pragnQ nadmieniö, 2e od 2008

roku wspöfplacujq z red. K. Arsenowiczem z Polskiego Radia w Chicago, goszczq w jego

niedzielnych audycjach, promujqc problematykq filozoficzno-pedagogicznq (dotychczas

odbylo siq: 1 audycja czterogodzinna, 16 audycji dwugodzinnych oraz 2 kilkuminutowe
wejScia na antenq). Kontakty radiowe zaowocowaty zainteresowaniem siq mojq ksiq2kq

Czlowiek i po,ideio i dwoma recenzjami na lamach chicagowskiego ,,Dziennika Zwiqzkowego"

- najstarszej rpolskiej gazety codziennej w USA.

2.2.Czlonkostwa iwspdlpraca z instytucjami naukowymi i uiytku spolecznego
W 2010 podjqlem wspölpracq z Towarzystwem Pedagogiki Filozoficznej im. Bronistawa

Trentowskiego, za5 od grudnia 2012 jestem jego czlonkiem. W ramach tej wspölpracy
uczestniczylem w pracach Towarzystwa, konferencjach przez nie organizowanych oraz
publikowalem swoje prace z zakresu filozofii wychowania na lamach periodyköw wydawanych
przez TPF: ,,Pedagogika Filozoficzna on-line", ,,Kutura i Wychowanie" (periodyk

miqdzynarodowy) oraz w ramach serii wydawniczej ,,Pedagogika Filozoficzna". W 201,4

" Co obsorbuje'uczonych wedlug filozofo?w: Co nurtuje uczonych? Dytematy ikondycjo nouki polskiej, red. W.

Misiak, Wyd. Difin, Warszawa 2010,, s. 241-245.

'o ocroao, memeöusuxu a MameMamuqecKux esenndax llnomouo, dz. cyt.

" Ounocoqun Qponuqucxo l-o6punn (1.566-1.914),,,Studia Leopoliensia",2/2OOg, s. 179-181; genoeex u noüöen.

PeanucmuqecKue ocHoad QunocoQuu gocnumoHun, tamie, s. 17 L-178.

'u Pedagogickö proktikovqnie teörie poznonio nevyroznöho (cognitio confusa) a reöi srdco (sermo cordis)

,,Disputationes Scientificae" 1, (z}tt) 11, s. 60-78; Prot'esor Mieczyslow Gogocz o jeho dielo: hold zloieny
Mojstrovi pri prileiitosti jeho 85. narodenin, tam2e, 4 (201'Ll 11, s. 40-66.

" PolishNeotomisticinthePerspectiveof Varietiesof Thomism,w: Meziandrodni kont'erenceÜtohaosobnosti q

instituci v rozvoji vzdölonosti v evropsköm kontextu (Prezentoce ökolstvi o vzdölanosti), Praha 20t2, s. 32-33.
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zostalem cztonkiem Rady Naukowej Wydawnictwa Naukowego Towarzystwa Pedagogiki

Filozoficznei ,,Chowanna"( http://www.pedagogika-
filozoficzna.eu/index.php?option=com content&view=article&id=108&ltemid=99).

Od 2AI2 roku jestem czlonkiem Rady Naukowej lnstytutu naukowego-badawczego
Szkoty Wyzszej Przymierza Rodzin. lnstytut jest wyodrqbnionq jednostkq naukowq,
prowadzqcq badania interdyscyplinarne w zakresie zgodnym z dziedzinami nauki bqdqcymi
specjalizacjq SWPR. W roku bie2qcym zostatem zaproszony do udzialu w pracach Seminarium
Polskiej My6li Pedagogicznej prowadzonej przez prof. J. Kostkiewicz z Zakladu Pedagogiki

Szkoty Wy2szej i Polskiej MySli Pedagogicznej UJ i Seminarium Naukowym zorganizowanym
przez prof . W. Starnawskiego z Wydzialu Nauk Pedagogicznych UKSW.

Jestem tak2e autorem ekspertyz dotyczqcych programu nauczania w trzyletnim
profilowanym LO im. R. Archutowskiego (2001)oraz polityki prorodzinnejw RFN dla Fundacji

,,Zwiqzek Du2ych Rodzin -Irzy Plus" w Warszawie (2007).

2.3.Wykorzystanie mojego dorobku naukowego
Dotychczasowe wykorzystanie mojego dorobku naukowego wiqze siq glöwnie z jego

cytowaniem. Moje publikacje byty cytowane w blisko w stu dwudziestu w publikacjach
krajowych i oSmiu zagranicznych. Zasadnicza grupa cytowari to prace dyplomowe (od

licencjatu do doktoratu)28 i habilitacyjne oraz artykuly w punktowanych periodykach. Sq to
prace zaröwno z zakresu filozofii, jak i pedagogiki. Dodatkowo muszq wspomnieö o

recenzjach rnoich prac, szczegölnie recenzji N. Losevej, ktöra podejmuje siq popularyzacji
mojego podrqcznika Zarys dziejöw... w pracy dydaktycznej w szkolnictwie ukrairiskim2e.
Aktualnie jest to piqtna:icie recenzji opublikowanych w polskim i zagranicznych periodykach i

jedna oczekujqca na druk30. Nalezy dodaö, ze podrqcznik Zorys dziejöw... cieszy siq röwniez
zainteresowaniem w kraju i jest wykorzystywany na zajqciach dydaktycznych z historii
filozofii i filozofii wychowania. Ponadto referowane przeze mnie zagadnienia z realistycznego
wychowania i dziejöw filozofii tomistycznej byfy tak2e omawiane w prasie popularnej na

. 31
u Kra tn te

3. Dydaktyka i praca organizacyjna

W ramach swoich zajqö dydaktycznych na UKSW (jako doktorant-asystent) oraz w
innych warszawskich wy2szych szkotach (Wy2sza Szkota ZarzEdzania im. B. Jariskiego;

Akademia Pedagogiki Specjalnej, Kolegium Nauczycielskie, Szkola Wyzsza Przymierza Rodzin)

w Siedlcach (Akademia Podlaska, obecnie Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy), w
Krakowie (Akademia Filozoficzno-Pedagogiczna lgnatianum) i Biafymstoku (Niepafstwowa
Wyzsza Szkola Pedagogiczna) prowadzilem zajqcia z historii filozofii, metafizyki, antropologii
filozoficznej ikulturowej, etyki, filozofii spolecznej, propedeutyki filozofii, logiki oraz filozofii i

" Bylem promotorem jedynie jednej z nich.

" N. Loseva,,,Hayroea cxap6nr.rrln oceirr,Qonev\uutr" 2(15) 2013, s.6-11. Dostqpnete2 wwersji internetowej:
http://www.i rbis-nbuv.gov. ualcgi-
bin/irbis nbuv/ceiirbis 64.exe?l2LDBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21lD=&S21REF=10&521CNR=20&S21STN=1&S2
IFMT=ASP meta&C21COM=S&2 S21P03=FILA=&2 S21STR=Nsod 2013 2 3 ldostqp 2dn.29.9.20141
to Wg lndeksu Hirscha otrzymalem 2 pkt., za6 wg Publish or Perish sumaryczny impoct foctor podajq w Wykazie.
tt 

O. Ceeacrsnuoa, [7poeo uo nn6oe,,,Karonrquxrü cycninuHo-peniriüanü qacon14c: CREDO", z dn. 15.10.2010,
http://www.credo-u a. orel2010/10/34959 ; f anvaa f xas, /1ixu eid xynomypnoi xpuzu , ,, Karon r quxu ü cycn in uu o-
peniriüuuü qaconilc "CREDO", z dn. 19.I0.2010: http://www.credo-ua.orgl2010/10/35149; f anvua fxa,a, /1ixu
eid xynomypnoi'Kpu3u,,,Karonrquxurü cycninuHo-peniriüania qaconhc: CREDO", http://www.credo-
ua.or gl 201,0 / L0 I 35149.
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etyki wychowania. Wyktadam te2 wprowadzenie do filozofii (Einführung in die philosophie) w
VHS Freyung-Grafenau w Bawarii.

W latach 1998-200L bytem sekretarzem-asystentem prof. Mieczyslawa Gogacza
(UKSW).

W roku akademickim 2008-2009 pelnitem funkcjq dziekana Wydzialu Nauk
Spotecznych Szkoly Wy2szej Przymierza Rodzin oraz bylem kierownikiem podyplomowego
Studium Wiedzy o Spoteczeristwie tejze uczelni. Wöwczas opracowalem kilka programöw
nauczania, w tym programu Specjalizacji Kierunku Pedagogika oraz trzy semestralnego
Podyplomowego Studium Filozofii i Etyki, na ktörych nastqpnie prowadzilem zajqcia
dydaktyczne. W 201'1' roku SWPR w rankingu zorganizowanym przez dziennik
,,Rzeczpospolita" i pismo ,,perspektywy" zajqla pierwsze miejsce w polsce wsröd
niepublicznych uczelni licencjackich.

W ramach zajqi w SWPR i NWSP w Biatymstoku bylem promotorem 21 prac
dyplomowych. W roku akademickim 20L312O1,4 prof. T. Rudowski (z tnstytutu Resocjalizacji
UW) zaprosit mnie do promocji przygotowywanych pod jego kierunkiem prac doktorskich (w
charakterze promotora pomocniczego). Ponadto jestem recenzentem wydawniczym kilku
prac z zakresu filozofii wychowania32.

W 2003 otrzymatem nagrodq pieniq2nq Rektora UKSW za przedterminowe
ukonczen ie rozprawy doktorskiej.

4. Perspektywy badawcze

Obecnie pracujq nad kontynuacjq filozoficznego podrqcznika z historii wychowania.
Drugi tom dotyczy dziejöw helleriskiej i rzymskiej poidei, za5 trzeci: poideiwieköw Srednich.
Wydaje mi siq, 2e bogactwo staro2ytnych i klasycznych irodel wciq2 domaga siq dalszych
badari. Stqd chcialbym omöwii poideig Cycerona, Filona Aleksandryjczyka, Kwintyliana,
Seneki, Marka Aureliusza, Stobajosa i Plotyna. Na uwagq zastuguje te2 dorobek Augustyna z

Hippony, Tornasza z Akwinu oraz szkoly palacowej Karola Wielkiego, szkofy Wiktorynöw,
Bonawentury i szkoly franciszkariskiej oraz traktat pedagogicz ny De modo oddiscendi
Guilbert z Tournai. Przedmiotem moich zainteresowan badawczych jest röwniez integralna
pedagogika E. Bojanowskiego. W zwiqzku z tym planujq podjqö badania XIX-wiecznej polskiej
filozofii i pedagogiki.

Worszowo, dn. 21 poidzierniko 2014

32 K. Jasirisk a, Korolo Wojtyly ujqcie powinnoici moralnej o rozumienie istoty wychowanio, ,,Roczniki
Pedagogiczne" 5(41') 1',2013, TW KUL, s. 5-23; A. Lendzion, Krytyczno rota fitozofii w ukozoniu selektywnego
ksztolcenio iwychowonio mlodzie2y no przyklodzie t'enomenologii D. von Hildebrondo, tam2e, s. 25-39; S. Tabol,
Cywilizocjo - re leksje humanisty, Opole 2013 [bez podania roku i miejsca wyd.]; D. Zalewski, Decyduj iwalcz.
Podstowy formowoniq chrokteru, Lublin 2014.


