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Zakład Filozofii i Dialogu  
Wydział Teologiczny  
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
 
 
 

 

„Dlaczego warto żyć? Stare pytanie w nowych czasach” 
- wprowadzenie 

 
 
 
 
Na naszej konferencji chcielibyśmy zająć się szerokim podejściem do życia. Naszym celem jest 
zbadanie na nowo pozornie starego pytania o życie. Wraz z grupą wiodących na świecie 
naukowców w swoich szanowanych dziedzinach, chcielibyśmy przejrzeć szeroki wachlarz 
różnych odpowiedzi na problem życia, aby odkryć kilka nowych i umieścić stare w nowym 
kontekście współczesnych debat prowadzonych w różnych dyscyplinach akademickich. Nasza 
konferencja jest otwarta dla teologów, filozofów i innych naukowców zainteresowanych 
problematyką życia w jej różnych aspektach.  
 
Nowe wyzwania stojące przed przyszłością teologii i rozwojem myśli chrześcijańskiej  
w naszym kraju wymagają zupełnie nowego sposobu myślenia. Dlatego też otwarcie się na 
świat akademicki i przyjęcie nowych idei oraz nowych ruchów teologicznych i filozoficznych 
wydaje się kluczowe dla przetrwania i rozwoju teologii w Polsce.  
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Zakład Filozofii i Dialogu  

 

„Dlaczego warto żyć? Stare pytanie w nowych czasach” 
-program konferencji 
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ks. dr Andrew Pinsent 
Dyrektor ds. badań 
Centrum Nauki i Religii im. Iana Ramsey'a 
Uniwersytet Oksfordzki 
Zjednoczone Królestwo 
 

Nauka, to co Naturalne i to co Nadprzyrodzone 
 
Naturalizm, nawet w starożytnym arystotelesowskim sensie, cieszy się znaczącym 
odrodzeniem w filozofii nauki, ale nadprzyrodzoność pozostaje dwuznaczna. Z jednej strony, 
kultura popularna pełna jest "superbohaterów", a dobrze finansowane transhumanistyczne 
projekty badawcze świadczą o ludzkiej tęsknocie do przekraczania natury. Z drugiej strony, 
nadnaturalność jest często traktowana jako niemal synonim bycia poza nauką lub 
antynaukowości. W tym wystąpieniu argumentuję, że potrzebne jest przewartościowanie 
tego, co chrześcijaństwo pierwotnie rozumiało przez nadprzyrodzoność, której centralnym 
pojęciem jest ludzkie życie przemienione przez boską łaskę. Pokazuję, jak współczesny rozwój 
nauki może pomóc w interpretacji znaczenia tego życia, opisanego przez św. Tomasza z 
Akwinu (zm. 1274). Na zakończenie analizuję konkurencyjne wizje nadprzyrodzoności istotne 
dla współczesnego świata oraz to, co jest stawką w tym dramacie dla naszej nauki, kultury i 
rozkwitu. 
 
ANDREW PINSENT jest pracownikiem naukowym Harris Manchester College, dyrektorem 
naukowym Ian Ramsey Centre for Science and Religion, członkiem Wydziału Teologii i Religii 
na Uniwersytecie Oksfordzkim oraz katolickim księdzem diecezji Arundel i Brighton. 
Wcześniej był fizykiem wysokich energii w eksperymencie DELPHI w akceleratorze cząstek LEP 
w CERN, posiada stopnie naukowe z filozofii i teologii na Papieskim Uniwersytecie 
Gregoriańskim oraz drugi doktorat z filozofii. Jest autorem wielu publikacji z zakresu etyki 
cnót, neuroteologii, nauki i religii, filozofii osoby, działania Bożego i natury zła. W mediach, w 
szkołach i w wielu innych miejscach pozostaje zaangażowany w popularyzację kwestii 
związanych z nauką i wiarą.  
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dr Stephanie Rumpza 
Wydział Filozofii 
Uniwersytet Paryż-Sorbona (Paryż IV) 
Francja 
 

Fenomenologia życia chrześcijańskiego: przemienienie spojrzenia 
 
Chrześcijanie wysuwają odrębne twierdzenia na temat świata. Na jakiej podstawie to czynią? 
Podchodząc z perspektywy teoretycznej, możemy uznać, że chrześcijanie twierdzą, iż mają 
dostęp do uprzywilejowanych źródeł informacji, takich jak Pismo Święte czy Tradycja 
apostolska. Jednakże, podchodząc z perspektywy fenomenologicznej, nie możemy 
natychmiast odwoływać się do takich pojęć, ponieważ prawda jest ugruntowana w danym, 
żywym doświadczeniu. Metoda ta wydaje się zatem cierpieć na oczywisty niedostatek: nie 
istnieją żadne ewidentnie uprzywilejowane doświadczenia chrześcijan, które natychmiast 
różniłyby się od doświadczeń dostępnych dla każdego innego. Jak zatem fenomenologia może 
doprowadzić nas do jakiegokolwiek istotnego zrozumienia życia chrześcijańskiego? W tym 
referacie będę przekonywać, że z fenomenologicznego punktu widzenia, sedno problemu nie 
leży po prostu w tym, co widzimy, ale w tym, jak to widzimy. Czerpiąc inspirację z tradycji 
teologicznej, można by to nazwać "transfiguracją widzenia". Zbadam jeden z głównych 
sposobów, w jaki "hermeneutyka" przemiany dokonuje się poprzez fenomenologiczny opis 
praktyki modlitwy, a w szczególności modlitwy przed ikoną. Rozważając, w jaki sposób ta 
forma modlitwy kształci w nas odrębny sposób widzenia, możliwe jest rozpoznanie, jakie 
nowe rozumienie oferuje ta wizja i jakie implikacje ma ona dla życia. 
 
STEPHANIE RUMPZA jest pracownikiem naukowym w dziedzinie filozofii na Sorbonie. Obecnie 
bada pojęcie medytacji w filozofii języka, estetyki i religii. 
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dr Angélica Morales Arizmendi 
Universidad Mistica w Avila 
 

Zatroskanie: fundament, który porusza życie i otwiera sens 
 
Współczesna fenomenologia opisuje zatroskanie w sposób, który wydaje mi się dość trafny 
dla tego celu. Zatroskanie nie jest konkretną emocją, uczuciem czy doświadczeniem, ale 
fundamentem sytuacji ludzkiego życia w świecie. Nie jest to niepokój czy rozpacz, choć mogą 
one do nich prowadzić. Niepokój, rozpacz, lęk są w każdym razie sposobami przeżywania 
zatroskania, podobnie jak cierpliwość, nadzieja, pragnienie i miłość. Zatroskanie niczego nie 
przesądza ani do niczego nie predysponuje, z wyjątkiem ruchu i poszukiwania spokoju, ale 
jego miary nie nadaje nic w świecie". 
 
Czy będzie to postawa wolna, która otwiera sens, czy też pozostawia nas w bezsensie? 
 
Aby ukazać zatroskanie jako fundament, który porusza życie i otwiera sens, trzeba go opisać 
jako oryginalne doświadczenie, które w pewien sposób sytuuje człowieka w świecie. 
 
Nasz cel wskazuje na antropologię rozwoju człowieka pod warunkiem, że jego życie nie jest 
uregulowane przez dwie drogi, które być może zbiegają się w istnieniu: poruszenie jaźni jako 
ja i inny oraz otwarcie na transcendencję ku Innemu. Dla tematu autorka ogranicza się przede 
wszystkim do medytacji nad współczesnymi pojęciami: życie i sens jako wariant klasycznego 
augustiańskiego magna queastio, kim jestem? Przypomnę też słynne słowa z Wyznań św. 
Augustyna (i 1,1) "Uczyniłeś nas Panem dla siebie i niespokojne jest nasze serce, dopóki nie 
spocznie w Tobie".  
 
Zaczniemy od odkrycia fenomenu zatroskania jako egzystencjalnego fundamentu. Następnie 
wyjaśnimy, czym są doświadczenia pierwotne i czym różnią się od doświadczeń zwyczajnych, 
biorąc za punkt wyjścia dziedzictwo Husserlowskie, aby dokonać filozoficznej medytacji nad 
życiem zatroskanym. W ten sposób powracamy do pierwotnego doświadczenia tajemnicy 
jako wydarzenia, które nadaje życiu tożsamość i sens, lub przeciwnie, prowadzi do rozpaczy i 
bezsensu. W ten sposób wysuniemy pewne uzasadnione wnioski na temat zatroskania, 
zamieszania i tęsknoty za doskonałym Dobrem. 
 
ANGÉLICA MORALES ARIZMENDI – urodziła się w Meksyku i 14 lat temu przyjechała do 
Hiszpanii. Obecnie mieszka i prowadzi wykłady na temat fenomenu mistycznego na 
Uniwersytecie Mistyki w Avila oraz uczy przywództwa i rozeznania dla organizacji kościelnych 
na Uniwersytecie Comillas. Obroniła doktorat pt. „W kierunku fenomenologii mistycyzmu. 
Konfluencje w myśli Juana Martína Velasco i Miguela Garcíi-Baró”. Jej działalność badawcza 
w obszarze filozofii i religii, obejmuje kierunki takie, jak: antropologia mistyczna, 
fenomenologia, myśl współczesna i kształtowanie przywództwa. Interesuje się również 
procesami łączącymi rozum i ducha. Jest też entuzjastką mistagogii. 
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prof. Catherine Pickstock 
Oficjalny członek Kolegium Emmanuela. 
Dyrektor Studiów Teologicznych,  
Religii i Filozofii Religii  
Norris-Hulse Professor of Divinity 
Wydział Teologiczny 
Uniwersytet w Cambridge 
Zjednoczone Królestwo 
 

Radykalna ortodoksja i nowe sposoby myślenia 
 
Mam nadzieję wygłosić wykład o ruchu radykalnej ortodoksji i o tym, jak napędzała go próba 
wyartykułowania struktur myślowych, które byłyby wrażliwe na sposób, w jaki rzeczywistość 
wydaje się przedstawiać samą siebie. 
 
CATHERINE PICKSTOCK: Jestem współzałożycielką krytycznego, międzynarodowego ruchu 
teologicznego, zmieniającego pole teologii, Radical Orthodoxy (wraz z Johnem Milbankiem i 
Grahamem Wardem, Londyn: Routledge, 1999), niedawno nazwanego "szkołą Cambridge". 
Ruch ten rozpoczął się jako zbiór esejów Radical Orthodoxy: A new theology (Londyn: 
Routledge 1998), dwóch serii książkowych (Radical Orthodoxy, Routledge, i Illuminations, 
Blackwell), kilku serii warsztatów i konferencji, czasopisma internetowego, ośrodka 
badawczego; pojawiły się niezliczone publikacje i reakcje online (zob. np. TELOS i Wikipedia, 
reakcje na konferencje itp.) Jestem również zaangażowana we współpracę naukową z 
badaczami z wielu dyscyplin, w tym języka angielskiego, języków nowożytnych i 
średniowiecznych, stosunków międzynarodowych, teorii architektury, literatury 
porównawczej, historii i filozofii nauki, jak również w projekty z kompozytorami, rzeźbiarzami 
i liturgistami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

prof. UAM dr hab. Sławomir Leciejewski 
Wydział Filozoficzny 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu 
 
 

Wszechświat antropiczny – kosmiczny kontekst ewolucji biologicznej 
 
W ramach referatu odpowiem na pytanie: czy w każdym teoretycznie możliwym 
Wszechświecie mogą pojawić się białkowe formy życia? Pojęciem, które umożliwi odpowiedź 
na to pytanie będzie pojęcie Wszechświata antropicznego. Przedstawię jego cechy (tzw. 
delikatne zestrojenie, kosmiczne koincydencje) oraz podam przykłady parametrów 
Wszechświata, które umożliwiają pojawienie się w nim życia. Swoje rozważania podsumuję w 
postaci tzw. słabej i mocnej zasady antropicznej oraz udzielę odpowiedzi na pytanie o 
charakterze teologicznym: czy można uznać zasadę antropiczną (tj. kosmiczne koincydencje, 
delikatne zestrojenie, małe prawdopodobieństwo stanu początkowego Wszechświata) jako 
kolejny argument na rzecz kreacjonizmu? 
 
SŁAWOMIR LECIEJEWSKI jest absolwentem fizyki, filozofii i teologii Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. W 2002 roku na podstawie rozprawy Obserwator w kosmologii 
antropicznej uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii, a w 2014 roku 
na podstawie monografii Cyfrowa rewolucja w badaniach eksperymentalnych uzyskał stopień 
doktora habilitowanego. Publikuje prace z filozofii nauki (kosmologii) i techniki oraz 
metodologii nauk przyrodniczych. Aktualnie interesuje go również filozofia informatyki oraz 
relacje nauka-religia. 
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prof. KUL dr hab. Dorota Kornas-Biela 
Katedra Pedagogiki Specjalnej  
Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 
 

Osobowotwórczy charakter więzi prenatalnej jako zadanie wychowania prenatalnego 
 

Koncepcja wychowania prenatalnego bazuje na personalistycznej wizji człowieka, która 
przyjmuje, że człowiek posiada niezmienną od poczęcia tożsamość osobową, dlatego dziecku 
prenatalnemu przysługuje status osoby a wraz z nim wszelkie prawa osobowe, m.in. do 
integralnego wychowania. Istotą wychowania prenatalnego jest „spotkanie osób” – 
wychowawcy i wychowanka. Wychowanie prenatalne jest pierwszym etapem wychowania 
osoby ludzkiej. Jest ono ukierunkowane na pomoc dziecku od poczęcia w dynamicznym 
wzrastaniu w człowieczeństwie. Wychowanie to obdarzanie człowieczeństwem (Jan Paweł II). 
Jest ono obdarzaniem dwustronnym i opiera się na więzi, która ma charakter wychowawczy 
dla obu stron relacji. Dynamizm interakcyjny to podstawowa cecha środowiska prenatalnego. 
Dziecko uczy się tego, jak być człowiekiem, dzięki więzi rodziców z nim, samo obdarzając ich 
tym wszystkim, co wnosi jego osoba w ich życie. Więź prenatalna może wyrazić się w różnych 
sposobach komunikacji z dzieckiem. Jej czas pojawienia się, sposoby przejawiania się, 
całożyciowe konsekwencje dla rozwoju wszystkich uczestników prenatalnej komunikacji 
zależą od wielu czynników. Dzięki więzi prenatalnej ten okres życia jest „szkołą miłości”, która 
ma znaczenie dla kształtowania osobowości dziecka i jego najbliższych oraz całości jego 
rozwoju i funkcjonowania. Zapewnienie dziecku prenatalnemu wychowania dzięki więzi 
uczuciowej z nim i podejmowanych przez rodziców zachowań względem niego jest konieczne, 
aby mogło ono stawać się dojrzałym osobowościowo człowiekiem, który będzie mógł 
osiągnąć ostateczny cel życia.  
 
DOROTA KORNAS-BIELA – dr psychologii, doktor habilitowany pedagogiki, profesor KUL, 
Kierownik Katedry Psychopedagogiki Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II; autorka książek: „Wokół początku życia ludzkiego” (III wyd. 2004), 
„Psychologiczne problemy poradnictwa genetycznego i diagnostyki prenatalnej” (1996), 
„Pedagogika Prenatalna. Nowy obszar nauk o wychowaniu” (2009); „Świadek Prawdy. 
Włodzimierz Fijałkowski” (2013), autorka 2 opracowań zwartych „Rozwój psychofizyczny 
dziecka przed narodzeniem” (1988,1991,1993) i „Jak powstałem” (1998), redaktorka 8 
książek, autorka około 250 artykułów i rozdziałów naukowych oraz ponad 200 artykułów 
popularno-naukowych, licznych ekspertyz i recenzji; czynna uczestniczka ponad 200 
kongresów i sympozjów, wielu konferencji prasowych, ponad 100 audycji radiowych i 
telewizyjnych; stypendystka Fundacji Fulbrighta w Cambridge i Bostonie (Harvard Divinity 
School i Population Sciences Dept., Harvard School of Public Health) oraz programu 
Socrates/Erasmus, inicjatorka i prowadząca Sekcję Psychologii Prenatalnej Polskiego 
Towarzystwa Psychologicznego oraz Międzywydziałowe Studium Rodziny w KUL; 
rzeczoznawca MEN, członkini towarzystw naukowych i Krajowej Rady ds. Duszpasterstwa 
Kobiet, upowszechniająca wiedzę z zakresu psychologii prenatalnej i prokreacji, pedagogiki 
prenatalnej, pedagogiki rodziny i zdrowia w wielu ośrodkach w Polsce; nagrodzona Złotym 
Krzyżem Zasługi za wybitną działalność na rzecz rozwoju rodziny (2010), Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej (2011), Złotym Medalem za Długoletnią Służbę (2012). 
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ks. dr Przemysław Zgórecki 
Zakład Filozofii i Dialogu 
Wydział Teologiczny 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu 
 

Problem życia ludzkiego we współczesnej francuskiej fenomenologii religii 
 
Fenomen fenomenologii nie przestaje zadziwiać. Jak to się stało, że projekt, który początkowo 
miał być jedynie ugruntowaniem teoretycznych podstaw logiki, stał się wiodącym nurtem 
filozoficznym minionego wieku. Fenomenologia okazała się przełomem w sposobie 
uprawiania filozofii i zarazem badania świadomości. W centrum nie stawia ona Boga, 
człowieka, ani nawet rzeczy, ale fenomen. Skupia się na rozważaniu tzw. problemu 
fenomenologicznego, na który składają się trzy pytania: Czy nasze doświadczenie posiada 
immanentne struktury, a jeśli tak, to jaki jest ich status? Czy są one przypadłościowe czy 
konieczne? Czy są autonomiczne, i do jakiego stopnia takie pozostają, wobec reguł 
ustanawianych przez język oraz schematy pojęciowe, dzięki którym mogę zostać wyrażone i 
pomyślane? Te trzy pytania prowadzą nas zarazem do samego serca rozumu, gdzie 
odkrywamy podstawową tezę fenomenologii: istnieje autonomia porządku przed-
językowego, doświadczenia przed predykatywnego, jak powiedziałby Husserl, w odniesieniu 
do wyższych form myśli i języka. Doświadczenie posiada immanentny logos, którego 
wyjaśnienie stawia sobie za cel fenomenologia. Doświadczenie jest zatem pierwsze, fenomen 
jest pierwszy, logos jest pierwszy. W świetle tych pytań i definicji fenomenologia religii wydaje 
się pojęciem co najmniej problematycznym. Jak ma się badanie transcendentalnej struktury 
doświadczenia, obowiązującej zawsze, wszędzie i dla każdej świadomości, do problemów tak 
subiektywnych, jak pytanie o sens życia, które wszak zawsze pozostaje jakoś związane z 
pytaniem o religię. W jaki sposób ugruntowanie logiki może prowadzić nas do odpowiedzi na 
pytania o charakterze antropologicznym albo tym bardziej religijnym. Jak to zatem możliwe, 
że problem życia ludzkiego okazał się podstawowym problemem fenomenologii? Odpowiedzi 
na to pytanie będziemy szukać we francuskiej fenomenologii. Zobaczymy jak kształtowała się 
u dobrze wszystkim znanych klasyków, takich, jak Emmanuel Levinas, Jean-Louis Chretienne, 
Jean-Luc Marion oraz Michel Henry, jak i u bardzo interesujących współczesnych myślicieli, 
takich jak: Calude Romano, Emmanuel Falque, Jean-Yves Lacoste, Emmanuel Gabellieri, 
Emmanuel Housset, Philippe Capelle-Dumont. 
 
PRZEMYSŁAW ZGÓRECKI – filozof, teolog, związany z Zakładem Filozofii i Dialogu na Wydziale 
Teologicznym UAM. Obecnie prowadzi badania nad współczesną francuską fenomenologią 
religii. 
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dr Mikołaj Gębka 
Zakład Filozofii i Dialogu 
Wydział Teologiczny 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu 

Wokół początku i końca ludzkiego życia. Refleksja nad stosunkiem Polaków do wybranych 
kwestii bioetycznych z zakresu nauczania Kościoła katolickiego w świetle badań opinii 

społecznej. 
 
Wśród wielu zagadnień podejmowanych w badaniach opinii społecznej można znaleźć 
również próby uchwycenia stosunku respondentów do szeroko rozumianych kwestii 
etycznych, w tym bioetycznych. W referacie zostanie zaprezentowany zarejestrowany na 
przestrzeni lat stosunek Polaków do czterech wybranych problemów bioetycznych, na które 
w swoim nauczaniu szczególną uwagę zwraca Kościół katolicki, a które związane są z 
początkiem i/lub końcem życia ludzkiego. Część z nich jest uregulowana przez prawo (jako 
dopuszczalne, częściowo dopuszczalne lub niedopuszczalne), są też takie, które nie są 
zasadniczo przedmiotem zainteresowania prawa. 
 
Pierwszym z nich, najczęściej pojawiającym się w badaniach, jest aborcja, ujmowana w 
kontekście różnych możliwych uwarunkowań jej przeprowadzania (np. zagrożenia dla zdrowia 
czy życia matki, ciąży będącej skutkiem czynu zakazanego, dużego prawdopodobieństwa 
wad/chorób płodu czy np. sytuacji, kiedy kobieta nie chce mieć dziecka). Drugim, stosunkowo 
często analizowanym problemem jest kwestia zapłodnienia pozaustrojowego (w tym jego 
dopuszczalności w przypadku małżeństw, związków nieformalnych czy kobiet samotnych, a 
także kwestia wytwarzania embrionów nadliczbowych i ich zamrażania). Trzecim 
analizowanym zagadnieniem, które pojawia się w badaniach już wyraźnie rzadziej, jest 
eutanazja (rozumiana jako skrócenie życia pacjenta na jego świadomie wyrażone życzenie). 
Wreszcie czwartym, najrzadziej podejmowanym, jest antykoncepcja. Badania nad 
poszczególnymi kwestiami są na ogół inspirowane aktualnymi wydarzeniami społeczno-
politycznymi (jak. np. próby zmian ustawodawstwa i protesty społeczne w przypadku aborcji 
czy docierające z innych państw informacje o głośnych przypadkach eutanazji czy zmianach w 
prawodawstwie). 
 
W referacie zostanie w pierwszej kolejności zaprezentowany stosunek do wspomnianych 
kwestii ogółu respondentów, a następnie respondentów deklarujących regularne praktyki 
religijne. Ogląd opinii tych ostatnich każe postawić pytanie o skuteczność przekazu nauczania 
Kościoła odnośnie wspomnianych kwestii bioetycznych. 
 
MIKOŁAJ GĘBKA – socjolog, adiunkt na Wydziale Teologicznym UAM, absolwent 
Podyplomowego Studium Rodziny na WT UAM, zainteresowania naukowe: socjologia 
rodziny. 
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Filozofia chrześcijańska 
-czasopismo Zakładu Filozofii i Dialogu 

Wydziału Teologicznego 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Historia czasopisma 

Pierwszy numer "Filozofii Chrześcijańskiej" ukazał się w 2004 roku jako periodyk Zakładu 
Filozofii Chrześcijańskiej Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu. Założycielem i pierwszym 
redaktorem był ks. prof. dr hab. Marek Jędraszewski. Od 2008 roku redaktorem jest prof. dr 
hab. Krzysztof Stachewicz.  

Zakres i zasięg czasopisma 

"Filozofia Chrześcijańska" prezentuje badania z obszaru filozofii. Spektrum konotacji może 
jednak sięgać do innych nauk humanistycznych, w tym teologii. Do tej pory czasopismo miało 
zasięg krajowy. Celem rocznika jest badanie problemów obecnych we współczesnej kulturze 
z perspektywy filozoficznej. Stąd w obszarze badań znalazły się, do tej pory, takie zagadnienia 
jak: osoba, wolność, wina, wola, wartości czy ciało. Jak wspomniano "Filozofia Chrześcijańska" 
jest rocznikiem. Kolejne numery ukazują się pod koniec roku kalendarzowego. 

Proces recenzji 

• Większość publikowanych w "Filozofii Chrześcijańskiej" materiałów to teksty 
zamówione, które otrzymały pozytywne recenzje. Artykuły niezamówione zostaną 
wykorzystane, o ile wpiszą się w tematyczny profil przygotowywanych numerów, 
otrzymały pozytywne recenzje i spełniają wymogi formalne. Materiały 
niewykorzystane zostaną odesłane autorowi. 

• Złożenie artykułu/recenzji/sprawozdania/tłumaczenia/wykładu do publikacji jest 
równoważne stwierdzeniom: że tekst ten nie został nigdzie wcześniej opublikowany 
(również w postaci elektronicznej) i że nie uczestniczy w żadnym innym procesie 
edycyjnym 

• Zasadniczo nie zamieszczamy materiałów, które ukazały się wcześniej w druku lub w 
postaci publikacji elektronicznej. Wyjątkiem są tłumaczenia z języków obcych tekstów 
dotąd niedostępnych w języku polskim. 

• Tekst wykładu lub odczytu powinien zawierać informację o tym, kiedy i na jakim forum 
był prezentowany. 

• Artykuł jest recenzowany w trybie anonimowym prosimy więc nie umieszczać w 
tekście informacji, ułatwiających rozpoznanie autora. 

• Autor nie otrzymuje honorarium, a jedynie egzemplarz autorski czasopisma. 

Zasady recenzji: 
 

1. Do recenzji każdego artykułu powołani zostają dwaj niezależni recenzenci spoza 
jednostki specjalizujący się w tematyce artykułu. 
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2. Redakcja gwarantuje anonimowość procesu recenzowania (double-blind review 
proces). 

3. Recenzje mają postać pisemną i kończą się jednoznacznym stwierdzeniem o 
dopuszczeniu lub niedopuszczeniu artykułu do publikacji. 

4. Konkluzje recenzji i ewentualne uwagi recenzentów przesyłane są autorom artykułów. 
W wypadku dopuszczenia tekstu do druku autor powinien ustosunkować się do uwag 
recenzentów i dokonać wymaganych korekt. 

5. Nazwiska recenzentów współpracujących z redakcją, widniejące na stronie 
internetowej "Filozofii Chrześcijańskiej" nie pokrywają się z listą recenzentów 
zaproszonych do współpracy przy kolejnych numerach czasopisma. 

Polityka otwartego dostępu 

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z 
zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i 
wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w 
czasopiśmie artykułów w otwartych repozytoriach (po recenzji lub ostatecznej wersji 
wydawcy) pod warunkiem podania linku do strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu. 

Zasady etyki 

• Ghostwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie 
wykryte przypadki będą dokumentowane i demaskowane, włącznie 
z powiadomieniem instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych 
i redakcji publikacji naukowych. 

• Ghostwriting zachodzi wówczas, gdy ktoś wniósł zasadniczy wkład w powstanie 
publikacji, lecz nie ujawnił swojego udziału jako jeden z autorów lub nie wymieniono 
jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. 

• Z quest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy czyjś 
udział jest znikomy bądź w ogóle nie miał miejsca, a mimo to jest on wymieniony jako 
autor czy też współautor publikacji. 

Uprzejmie prosimy autorów o wskazanie: 
 

• wkładu wszystkich osób, które przyczyniły się powstania proponowanego naszej 
redakcji tekstu (z podaniem ich afiliacji oraz sprecyzowaniem ich udziału), 

• informacji o źródłach finansowania badań przeprowadzonych w związku z jego 
przygotowywaniem. 

W celu powiadomienia o współautorach i źródłach finansowania prosimy autorów 
o wypełnienie i odesłanie oświadczenia dla autorów (link poniżej). Oświadczenie można 
przesłać drogą tradycyjną (poczta) lub elektroniczną (najpóźniej w dniu przesłania ostatecznej 
wersji tekstu do druku). W wypadku wersji elektronicznej prosimy o skan oświadczenia 
z własnoręcznym podpisem przesłany w formacie: *.pdf, *.jpg na adres: zsfch@amu.edu.pl 
W wersji tradycyjnej oświadczenie należy przesłać na adres: 
 
Redakcja czasopisma: "Filozofia chrześcijańska", ul. Wieżowa 2/4, 61-111 Poznań 


