
PROTOKÓŁ 

 

posiedzenia Rady Naukowej Dyscypliny Filozofia 

z dnia 13 kwietnia 2021 r. 

 

Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny Filozofia (dalej: RNDF), prof. dr 

hab. Katarzyna Paprzycka-Hausman, otworzyła zdalne posiedzenie RNDF realizowane 

za pośrednictwem komunikatora ZOOM. Poinformowała zgromadzonych, że – zgodnie z 

Zarządzeniem Rektora nr 94 z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie Zasad prowadzenia posiedzeń 

organów i podmiotów kolegialnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz innych gremiów z 

wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej – posiedzenie będzie nagrywane na 

potrzeby sporządzenia protokołu. Prof. Paprzycka-Hausman powitała zaproszonych 

gości: recenzentów i pozostałych członków komisji doktorskich. Następnie sprawdziła 

obecność, identyfikując uczestników posiedzenia, oraz ogłosiła, że spełniony jest wymóg 

kworum. 

1. Przyjęcie porządku obrad 

Przewodnicząca poinformowała, że do porządku obrad przesłanego 6 kwietnia 2021 

roku proponowana jest jedna zmiana dotycząca punktu 2: 

1) usunięcie punktu dotyczącego głosowania nad przyjęciem protokołu z dnia 9 

marca 2021 r. 

 Wobec braku uwag przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przyjęciem 

zaproponowanego porządku obrad.  

 

Wyniki głosowania: 

Uprawnieni do 

głosowania 
Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

26 20 20 0 0 

  

Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli następujący porządek obrad: 

2. Informacje przewodniczącej. 

3. Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora mgr Natalii Koltakovej (referuje dr 

hab. Marcin Poręba, prof. ucz.). 

4. Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Pawłowi Łosiowi (referuje 

prof. dr hab. Janusz Dobieszewski). 



5. Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Pawłowi Rzewuskiemu 

(referuje dr hab. Agnieszka Nogal, prof. ucz.). 

6. Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Przemysławowi Wałędze 

(referuje dr hab. Marcin Poręba, prof. ucz.). 

7. Uchwała w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr. Przemysława 

Wałęgi (referuje dr hab. Marcin Poręba, prof. ucz.). 

8. Uchwała w sprawie powołania przewodniczącego, recenzentów, komisji 

doktorskiej i komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza 

Femiaka. 

9. Uchwała w sprawie powołania przewodniczącego, recenzentów, komisji 

doktorskiej i komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim dr.hab. Karola 

Samsela. 

10. Uchwała w sprawie zmiany tytułu rozprawy w przewodzie doktorskim mgr. 

Tomasza Herbicha. 

11. Uchwała w sprawie zmian w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych 

materiałów z konferencji międzynarodowych wprowadzonych komunikatami 

Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r. oraz z dnia 18 lutego 2021 r. 

12. Dyskusja w sprawie zmian Uchwały nr 10 z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie 

określenia szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach 

doktorskich otwartych do 30 kwietnia 2019 r. w Instytucie Filozofii. 

13. Sprawy różne i wolne wnioski.  

 

2. Informacje przewodniczącej 

 

Przewodnicząca poinformowała, że chciałaby przekazać członkom Rady cztery 

informacje, które ewentualnie, jeśli zajdzie taka potrzeba, rozwinie w dalszej części 

posiedzenia w punkcie Sprawy różne i wolne wnioski. 

Pierwszy punkt dotyczył parametryzacji. Obecnie, jak wyjaśniła przewodnicząca, 

sprawy związane z parametryzacją toczą się powoli, ale jeśli tylko pojawią się nowe 

informacje, to zostaną one przekazane członkom Rady. 

Następnie przewodnicząca przekazała, że w ramach Prezydium badane są nowe 

procedury przyznawania stopni, ponieważ będą one wymagały pewnych zmian ze względu 

na zapisy uchwały nr 481 Senatu. Przewodnicząca poinformowała, że powinno się dążyć 

do zachowania dotychczasowych dobrych praktyk. Nadchodzące zmiany skłoniły również 

do rewizji przepisów zawartych w uchwale nr 10 z dnia 21 stycznia 2020 roku. Dyskusja 

nad nimi stanowi jeden z punktów posiedzenia.  

Następnie przewodnicząca poinformowała, że prezydium Rady postanowiło wrócić 

do starej praktyki powoływania członków komisji konkursowych, w ramach której Radzie 

rekomendowana jest jedna kandydatura. Rada może oczywiście zgłosić alternatywną 

kandydaturę. 



Na zakończenie przewodnicząca przekazała wniosek z dyskusji w ramach 

prezydium Rady. Przewodnicząca przypomniała, że w sprawach o nadanie stopnia głosy 

wstrzymujące się liczą się tak jak głosy przeciw. Stwierdziła, że w sytuacji, gdy Rada 

gremialnie wstrzymuje się od głosu może to być interpretowane jako niemożność podjęcia 

przez członków Rady decyzji albo jako ich nieprzygotowanie się. Przewodnicząca 

przypomniała, że członkowie Rady mają obowiązek zapoznać się z materiałami i ostatecznie 

wyrobić sobie zdanie, czy spełnione są warunki ustawowe (głos za), czy nie są spełnione 

(głos przeciw). Wstrzymanie się od głosu powinno być rzadko – jeżeli w ogóle – stosowane.  

 

3. Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora mgr Natalii Koltakovej 

 

 Przewodnicząca zwróciła się z prośbą do dr hab. Marcina Poręby, prof. ucz., 

przewodniczącego komisji, o zreferowanie sprawy.  

Prof. Poręba przedstawił członkom Rady przebieg obrony doktorskiej mgr Natalii 

Koltakovej.  

Mgr Koltakova przygotowała rozprawę doktorską pt. Fenomen jako konkret we 

francuskiej estetyce postfenomenologicznej pod kierunkiem prof. dr hab. Iwony Lorenc. 

Recenzentkami w tym postępowaniu były: dr hab. Marianna Michałowska, prof. UAM i dr 

hab. Monika Murawska z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W skład komisji 

wchodzili również: dr hab. Michał Herer, dr hab. Agnieszka Nogal, prof. ucz., dr hab. 

Marcin Poręba, prof. ucz. (przewodniczący), dr hab. Mateusz Salwa (sekretarz) oraz dr hab. 

Piotr Schollenberger.  

Mgr Natalia Koltakova otrzymała dwie pozytywne recenzje swojej rozprawy, 

złożyła wszystkie wymagane egzaminy i tym samym spełniła wszystkie wymogi.  

Obrona  odbyła się 18 stycznia 2021 r. w trybie zdalnym. Po przedstawieniu przez 

prof. Lorenc sylwetki doktorantki, mgr Koltakova przedstawiła główne założenia pracy i 

zawartą w niej linię argumentacyjną, ilustrując je wyświetlaną prezentacją. Następnie głos 

oddano recenzentkom dysertacji. Obie recenzentki wysoko oceniły rozprawę. Prof. 

Marianna Michałowska uznała rozprawę za oryginalną pracę badawczą opartą na 

szczegółowych i starannych analizach tekstów filozoficznych powiązanych z 

interpretacjami współczesnych praktyk artystycznych. Zdaniem prof. Michałowskiej praca 

jest inspirująca, ponieważ skłania do pytań. Zwróciła również uwagę na trzy kwestie: 

koncepcję fenomenu jako konkretu, dobór empirycznego materiału analiz, wybór prac 

teoretycznych mających poszerzać horyzont fenomenologii. Recenzentka zwróciła także 



uwagę na pewne mankamenty pracy: niektóre wątki istotne dla zrozumienia fenomenologii 

nie zostały w pełni opisane, nie został uzasadniony wybór analizowanych prac 

artystycznych, pewne interpretacje prac artystycznych cechuje pobieżność, nie został 

przekonująco wyjaśniony dobór autorów spoza obszaru fenomenologii. Recenzentka 

podkreśliła, że zaprezentowane uwagi krytyczne mają charakter polemiki naukowej i nie 

mają wpływu na jej jednoznacznie pozytywną ocenę rozprawy.  

Prof. Murawska uznała pracę mgr Koltakovej za samodzielną, twórczą i oryginalną, 

poruszającą bardzo ważne zagadnienie rzadko poruszane w polskiej literaturze. Za 

szczególnie wartościowe recenzentka uznała: zaproponowanie kategorii fenomenu 

konkretnego oraz wskazanie, w jaki sposób można uczynić z niej pojęcie kluczowe dla 

postfenomenologii. Recenzentka zwróciła uwagę na sprawność, z jaką doktorantka analizuje 

i interpretuje wybrane dzieła sztuki przy zastosowaniu wybranych założeń filozoficznych. 

Prof. Murawska również wskazała na pewne mankamenty takie jak: nie dość dogłębne 

przedstawienie wprowadzanych kategorii, niejasny sposób wykładania niektórych myśli, 

nazbyt ciasne niekiedy splecenie ze sobą wątków.  Mankamenty będące bardziej polemiką 

niż krytyką nie wpłynęły jednak na opinię recenzentki.  

Po przedstawieniu autoreferatu i opinii recenzentek, prof. Piotr Schollenberger   i 

jedna osoba z publiczności sformułowali pytania do doktorantki. Następnie głos zabrała mgr 

Koltakova, która w pierwszej kolejności odniosła się do recenzji. Odpowiedź na recenzje 

była bardzo szczegółowa i rozbudowana. Doktorantka zgodziła się z częścią uwag i 

wyjaśniła  decyzje stojące za podjętymi wyborami. Również odpowiedzi na zadane w trakcie 

obrony pytania ocenione zostały wysoko.   

Następnie komisja w głosowaniu tajnym jednogłośnie podjęła decyzję o przyjęciu 

rozprawy doktorskiej i wystąpieniu do Rady Naukowej Dyscypliny Filozofia z wnioskiem 

o nadanie mgr Natalii Koltakovej stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie 

filozofia.    

Prof. Poręba zakończył przedstawianie przebiegu obrony 

Następnie prof. Poręba zwrócił się do członków Rady z prośbą o przychylenie się 

do wniosku komisji i nadanie mgr Koltakovej stopnia doktora nauk humanistycznych w 

dyscyplinie filozofia. 

Przewodnicząca podziękowała prof. Porębie za zreferowanie obrony i zwróciła się 

do obecnych członków komisji z zapytaniem, czy chcieliby zabrać głos. Zarówno prof. 

Michałowska, jak i prof. Lorenc uznały, że prof. Poręba bardzo rzetelnie zreferował przebieg 

obrony.  



Następnie przewodnicząca zwróciła się do członków Rady o ewentualne uwagi lub 

pytania.  

Wobec braku głosów przewodnicząca zarządziła głosowanie. 

 

Wyniki głosowania: 

Uprawnieni do 

głosowania 
Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

21 15 15 0 0 

 

Rada jednogłośnie podjęła decyzję o nadaniu mgr Natalii Koltakovej stopnia doktora 

nauk humanistycznych w dziedzinie filozofia.  

 

4. Uchwała RND w sprawie nadania mgr. Pawłowi Łosiowi stopnia doktora  

 

Prof. Katarzyna Paprzycka-Hausman zwróciła się do prof. Janusza 

Dobieszewskiego, przewodniczącego komisji doktorskiej mgr. Pawła Łosia z prośbą o 

przedstawienie prac i uchwały komisji.  

Prof. Dobieszewski poinformował zebranych, że mgr Łoś napisał, pod kierunkiem 

dr. hab. Pawła Okołowskiego, pracę pt.: Spór adaptapcjonizmu z antyadaptacjonizmem o 

religię na gruncie filozofii neodarwinizmu.  

Prof. Dobieszewski przypomniał następnie, że po przyjęciu rozprawy doktorskiej 

mgr. Łosia przez promotora zostało powołanych dwóch recenzentów: dr hab. Piotr Przybysz, 

prof. UAM i dr hab. Marcin Miłkowski, prof. IFiS PAN. Prof. Dobieszewski stwierdził, że 

recenzenci sformułowali dwie przeciwstawne recenzje rozprawy: pozytywną wystawioną 

przez prof. Przybysza i negatywną sformułowaną przez prof. Miłkowskiego. W związku z 

powyższym członkowie komisji doktorskiej złożyli wniosek do Rady Instytutu Filozofii o 

powołanie trzeciego recenzenta, na którego wyznaczono ks. dr hab. Pawła Mazankę, prof. 

UKSW. Ks. prof. Mazanka w swojej recenzji postulował wprowadzenie zmian i 

udoskonalenie pracy doktorskiej. Doktorant wprowadził postulowane zmiany, które zostały 

zaakceptowane przez ks. prof. Mazankę. Także prof. Przybysz uznał, że praca doktorska 

mgr. Łosia zyskała na wprowadzonych zmianach, natomiast prof. Miłkowski podtrzymał 

negatywną opinię i uznał, że praca nie spełnia wymogów stawianych rozprawom 

doktorskim.  



Prof. Dobieszewski poinformował, że w dniu 3 lutego 2021 r. – po zdaniu 

egzaminów doktorskich z filozofii, socjologii i języka angielskiego – doktorant został 

dopuszczony do obrony: 8 członków komisji zagłosowało za dopuszczeniem pracy do 

obrony, 1 głos był przeciwny.  

Dnia 4 marca 2021 r. odbyła się ponad czterogodzinna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr. Łosia, której długość wynikała – jak stwierdził przewodniczący komisji – z potrzeby 

wnikliwego rozpatrzenia sprawy.  

Prof. Dobieszewski przystąpił do przedstawienia zaakceptowanego przez wszystkich 

członków komisji protokołu z obrony sporządzonego przez dr. hab. Marka Nowaka – 

sekretarza komisji.  

Komisja doktorska obradowała w następującym składzie:  

Przewodniczący:     prof. dr hab. Janusz Dobieszewski  

Członkowie:        dr hab. Mariusz Grygianiec, prof. ucz.  

dr hab. Krystyna Krauze-Błachowicz, prof. 

ucz. 

dr hab. Marek Nowak (sekretarz komisji)  

dr hab. Tomasz Puczyłowski  

Recenzenci:  

  

ks. dr hab. Paweł Mazanka, prof. UKSW  

dr hab. Marcin Miłkowski, prof. IFiS PAN  

dr hab. Piotr Przybysz, prof. UAM  

Promotor:    dr hab. Paweł Okołowski  

 

Obrona odbyła się w godz. 16.30-20.30 za pośrednictwem platformy Google Meet i 

przebiegła bez zakłóceń technicznych. Obecni byli wszyscy członkowie komisji, a 

publiczność liczyła pięć osób.  

Prof. Dobieszewski zaznaczył, że przedmiotem obrony była poprawiona wersja 

pracy doktorskiej mgr. Pawła Łosia. Przedstawione zostały również recenzje poprawionej 

wersji dysertacji.  

Prof. Dobieszewski zaznaczył, że sylwetkę doktoranta przedstawił promotor. 

Promotor poinformował, że doktorant najpierw ukończył studia licencjackie w zakresie 

muzykoterapii, a następnie uzyskał magisterium z filozofii. Przedmiotem pracy 

magisterskiej była etyka Hume’a. W 2015 r. mgr Łoś rozpoczął studia doktoranckie z 

filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. Promotor dodał, że doktorant opublikował kilka 



artykułów, również przełożył niektóre prace bohaterów swojej rozprawy doktorskiej, 

uczestniczył także w kilku konferencjach naukowych. 

Następnie prof. Dobieszewski streścił przedstawiony przez doktoranta autoreferat. 

Temat pracy związany jest ze sporami w obrębie filozofii biologii, które już od wielu lat 

ogniskują się wokół zagadnienia religii. Osią tych sporów doktorant uczynił ideę adaptacji, 

czyli ewolucyjnego przystosowania gatunków do życia. Wielu autorów posługuje się 

obecnie ideą adaptacji wziętą z biologii i wielu – w spektakularny i nośny sposób – spiera 

się o istotę religii. Doktorant wybrał ośmiu autorów, po czterech z przeciwstawnych obozów, 

a zabieg ten – jak przyznał sam doktorant, po części arbitralny – miał na celu wydobycie 

rozumienia „adaptacji” przez każdego z autorów oraz tego, jak uzasadniają oni 

„adaptacyjny” lub „nieadaptacyjny” charakter religii.” Rozprawa miała – zdaniem mgr. 

Łosia – przyczynić  się do rozjaśnienia tej kwestii – chodziło bowiem o rzetelne 

zrelacjonowanie poglądów wybranych autorów na religię. Kwestia oceny ich stanowisk była 

dla doktoranta rzeczą dalszą, a w dysertacji została jedynie wspomniana. Doktorant nie 

stawiał przed sobą zadania zwalczania czy polemiki z omawianymi poglądami, gdyż – 

zdaniem doktoranta – to „rozsadziłoby” rozprawę objętościowo i wykraczałoby poza jego 

kompetencje.  

Przedstawiając dalszy przebieg obrony, prof. Dobieszewski, przytoczył stosowne 

fragmenty protokołu obrony: 

Po autoreferacie opinie na temat pracy przedstawili recenzenci. Przewodniczący 

komisji stwierdził, że będą je przedstawiali w kolejności alfabetycznej nazwisk.  

Jako pierwszy recenzję przedstawił ks. prof. Paweł Mazanka. Jego zdaniem mgr Łoś 

postanowił zbadać dwa stanowiska na gruncie neodarwinizmu dotyczące pochodzenia 

religii. Zdaniem recenzenta autor dobrze sformułował temat pracy, którym jest spór między 

adaptacjonizmem i antyadaptacjonizmem dotyczący religii. W rozprawie zostały zadane 

między innymi pytania o to, czym jest religia jako produkt ewolucji biologicznej i w jaki 

sposób wyewoluowała. Recenzent omówił strukturę pracy - jednym z najbardziej 

charakterystycznych jej elementów jest to, że zostali w niej omówieni 4 autorzy 

reprezentujący adaptacjonizm oraz 4 autorzy wyrażający antyadaptacjonizm. Każdemu z 

omawianych autorów został poświęcony jeden rozdział. W tym momencie recenzent wyraził 

zasadniczą uwagę krytyczną: przy okazji omawiania autorów reprezentujących 

adaptacjonizm oraz stanowisko przeciwne lepiej byłoby omówić nie czterech, a na przykład 

dwóch reprezentantów, ale za to dokładniej. Krytyce poddano również fakt, że doktorant 

odwołuje się do zbyt małej liczby publikacji analizowanych autorów. Recenzent zwrócił 



uwagę na to, że w nowej poprawionej wersji rozprawy doktorskiej pojawił się nowy 10 

rozdział zatytułowany Klasyczna filozofia religii a biologizm. Wśród pozytywnych cech 

pracy recenzent wymienił fakt, że posiada ona jasno sprecyzowany problem badawczy. 

Cechuje ją spójność oraz to, że napisana jest jasnym językiem.  

Mgr Łoś analizował poglądy filozofów, którzy reprezentowali zarówno 

adaptacjonizm, jak i stanowisko przeciwne. W zakończeniu swojej pracy doktorant 

stwierdził, że reprezentanci obu omawianych stanowisk nie dają zadowalającej odpowiedzi 

na pytanie o to, jaka jest geneza i istotne cechy religii. Dzieje się tak dlatego, ponieważ religia 

jest zjawiskiem wieloaspektowym i filozofia biologii nie może dać ostatecznego wyjaśnienia 

tego zjawiska. Rozprawa doktorska Pawła Łosia została przez recenzenta uznana za 

wartościową, ponieważ, jak dotąd, nie było tak syntetycznego i całościowego opracowania 

sporu o religię na gruncie filozofii neodarwinizmu. Recenzent uznał, że rozprawa spełnia 

wymagania stawiane rozprawom doktorskim i wnioskował o dopuszczenie do dalszych 

etapów postępowania doktorskiego.  

Następnie recenzję zaprezentował prof. Marcin Miłkowski, który uznał, że temat 

podjęty przez doktoranta jest interesujący, aczkolwiek ujęcie uznał za wadliwe. Przedstawił 

wiele powodów swojej negatywnej oceny. W pierwszej wersji pracy za wadliwą uznał jej 

konstrukcję. Podział na stanowiska adaptacyjne i antyadaptacyjne jest zdaniem recenzenta 

obarczony błędem ekwiwokacji, gdyż w każdym przypadku są one adaptacyjne pod innym 

względem. W pracy brakuje również rozwinięcia argumentacji. W pracy występuje też 

błędny dobór literatury, poza tym ma ona charakter odtwórczy. Następnie za wadliwą uznał 

tezę rozprawy, gdyż nie pozwala ona na stwierdzenie, czy cel pracy został zrealizowany, czy 

też nie. W swojej recenzji prof. Miłkowski postanowił dokonać oceny wprowadzonych 

zmian; zauważył, że zmiany ograniczają się do poprawek stylistycznych, zmiany kolejności 

materiału w rozdziale 1, dodania rozdziału 10 (o charakterze kompilacyjnym) oraz 

zdawkowych podsumowań każdego rozdziału. Doktorant postawił sobie za cel 

zrekonstruowanie dwóch stanowisk: adaptacjonistycznego i antyadaptacjonistycznego oraz 

wskazanie, który z tych nurtów jest bardziej wiarygodny. Chciał również wskazać na 

ograniczenia w zakresie badań biologicznych nad religią. Zdaniem recenzenta tak 

postawiony problem jest ambitny i wskazanie rozwiązania mogłoby być podstawą do 

nadania stopnia doktora. Jednak, według recenzenta, takie rozwiązanie nie zostało wskazane 

w rozprawie. Poza tym praca nie wskazuje na szeroką wiedzę teoretyczną doktoranta. 

Zdaniem prof. Miłkowskiego błędne było również zaliczenie wszystkich ośmiu badanych 

autorów do grona filozofów biologii – jego zdaniem na miano filozofa zasługuje jedynie 

Daniel Dennett.  

  Poważną wadą konstrukcyjną pracy, zdaniem recenzenta, był również fakt, że wspomniana 

we wstępie antropologia Gehlena nie stała się podstawą do dokonywanych w dalszej części 



pracy analiz i porównań. Zdaniem recenzenta, żadnych porównań doktorant nie 

przeprowadził, a analizy były zdawkowe.  

W recenzowanej pracy zabrakło też uzasadniania poglądów głoszonych przez 

doktoranta.  

Recenzent stwierdził, że rozprawa mgra Pawła Łosia nie spełnia wymagań 

stawianych rozprawom doktorskim, i dlatego postuluje niedopuszczenie do dalszych etapów 

postępowania doktorskiego.  

Następnie recenzję zaprezentował prof. Piotr Przybysz. Jego zdaniem po dokonaniu 

przez doktoranta poprawek nie została zmieniona w fundamentalnym stopniu struktura 

pracy, ale daje się zauważyć zmianę celu i zamysłu rozprawy. W ostatecznej wersji ciągle 

dotyczy ona sporu adaptacjonizmu z antyadaptacjonizmem, lecz pojawia się kolejna oś 

tematyczna, którą jest konfrontacja ewolucjonizmu i neodarwinizmu z klasyczną filozofią 

religii.  

W opinii recenzenta na najlepszą ocenę zasługuje ta część pracy, w której są 

rekonstruowane poglądy ośmiu przedstawicieli stanowisk adaptacjonizmu i 

antyadaptacjonizmu. Jest to część rozbudowana i urozmaicona, a rekonstrukcje zostały 

przeprowadzone w sposób systematyczny i uporządkowany. W czterech rozdziałach mamy 

do czynienia z rekonstrukcjami poglądów myślicieli, którzy przyjmują zróżnicowane wersje 

poglądów dotyczących przystosowawczej funkcji religii, czyli sprzyjającej przetrwaniu 

gatunku ludzkiego.  

W kolejnych czterech rozdziałach doktorant omówił poglądy czterech myślicieli, 

którzy odrzucają tezę o adaptacyjnej roli religii. Autorzy ci sugerują, że religia jest 

produktem ubocznym procesu ewolucji i że bezpośrednio nie przyczynia się do zwiększenia 

szans na przetrwanie i zwiększenia efektywności reprodukcyjnej.  

Recenzent zarzucił doktorantowi, że skoro ujawniają się liczne podobieństwa 

między stanowiskami adaptacjonistycznymi i antyadaptacjonistycznymi, to być może 

podział na te stanowiska jest nieprecyzyjny. Brakuje wyraźnego odniesienia się doktoranta 

do wskazanego problemu. Recenzenta dziwi też stwierdzenie zawarte w dysertacji, że 

argumenty oponentów wzajemnie się znoszą. Prof. Przybysz raczej dostrzega wzajemne 

uzupełnianie się argumentów, niż znoszenie.  

 Zdaniem recenzenta doktorant przygotowując poprawioną wersję rozprawy 

doktorskiej, usunął większość mankamentów kompozycyjnych, aczkolwiek wciąż brakuje 

podjęcia w zakończeniu wątków wspomnianych w początkowej partii pracy, takich jak spór 

Darwina z Wallacem, czy też nawiązania do antropologii kultury Gehlena. Mimo 

wspomnianych mankamentów uznaje on, że rozprawa spełnia wymagania nakładane na 

rozprawy doktorskie, i dlatego postuluje dopuszczenie jej autora do dalszych etapów 

postępowania doktorskiego.  



 

Prof. Dobieszewski poinformował, że doktorant następnie odczytał swoje 

odpowiedzi na zarzuty przedstawione w recenzjach. Odpowiedzi te oraz recenzje zostały 

udostępnione członkom Rady tydzień przed posiedzeniem. Zdaniem prof. Dobieszewskiego 

odpowiedzi były szerokie i skrupulatne, poruszające wszystkie, nawet najbardziej 

niewygodne dla doktoranta zarzuty. Trafność tych odpowiedzi – jak zaznaczył – jest kwestią 

indywidualnej oceny recenzentów i członków komisji.  

Prof. Dobieszewski powiedział, że podczas obrony doktorantowi zadano sześć 

pytań od recenzentów – każdy z recenzentów zadał po dwa pytania, tyle samo pytań zadał 

jeden z członków publiczności, współpracownik prof. Miłkowskiego – dr hab. Konrad 

Talmont-Kamiński. Kontynuując przedstawianie przebiegu obrony, prof. Dobieszewski 

przytoczył stosowne fragmenty protokołu obrony: 

 

Profesor Marcin Miłkowski zadał następujące pytania:  

1) Jaki był klucz doboru analizowanych autorów?  

2) Dlaczego rekonstruujący poglądy omawianych autorów doktorant w ogóle nie 

odwołuje się do innych książek niż książki popularnonaukowe dostępne w języku 

polskim – czy to nie jest sprzeniewierzenie się podstawowej zasadzie życzliwości?  

Ks. prof. Paweł Mazanka zadał następujące pytania:  

1) Jaką definicję religii przyjął doktorant w rozprawie i dlaczego?  

2) Jaka jest relacja między filozofią a naukami przyrodniczymi?  

Prof. Piotr Przybysz zadał następujące pytania:  

1) Jak rozróżnienie na adaptacjonizm i antyadaptacjonizm rzutuje na spory między 

ewolucjonistycznymi teoriami religii a klasyczną filozofią religii?  

2) W jakim stopniu współczesna filozofia biologii jest neodarwinizmem, a na ile jest 

„metanauką” dla biologii?  

Odpowiadając na pierwsze pytanie prof. Miłkowskiego, doktorant stwierdził, że 

Thomson został wybrany dlatego, że do jego książki wprowadzenie napisał Dawkins. 

Natomiast Dunbara polecił mu promotor. Taką odpowiedź recenzent uznał za wystarczającą 

i zrezygnował z pytania o pozostałych sześciu autorów.  

Natomiast odpowiedź na drugie pytanie została poprzedzona dodatkowym wstępem 

prof. Miłkowskiego, w którym stwierdził, że doktorant w odpowiedziach na zarzuty 

niesłusznie przypisuje mu pewne poglądy – na przykład popieranie memetyki Dennetta. Co 

więcej, recenzent stwierdził, że jest przeciwnikiem tej koncepcji i żałuje, że w rozprawie 

doktorskiej nie znalazł argumentów przeciwko wspomnianemu filozofowi, chociaż w 



poprzedniej recenzji wyraźnie wskazał, że doktorant powinien odnieść się krytycznie do 

obrony memetyki zawartej w książce Dennetta „Od bakterii do Bacha”. Wyjaśnił, że jego 

pytanie można wyrazić w sposób następujący: Dlaczego doktorant nie ukazał poglądów 

analizowanych autorów w kontekście większej liczby ich publikacji tak, jak wymaga tego 

zasada życzliwości? W tym momencie odpowiedź na drugie pytanie profesora 

Miłkowskiego zamieniła się w wymianę zdań między recenzentem i doktorantem. Doktorant 

stwierdził, że nie widzi powodu, aby kierować się życzliwością, lecz chce raczej zachować 

obiektywizm.  

Odpowiadając na pierwsze pytanie ks. prof. Mazanki, doktorant stwierdził, że z 

punktu widzenia biologicznego uznawał religię za formę adaptacji. Jeżeli jednak uznać 

ważność czynników pozabiologicznych, to religia może być uznana za formę wspólnoty w 

obliczu zjawiska śmierci. Religia dostarcza nadziei eschatologicznej i soteriologii, a więc 

sposobu walki ze złem moralnym. Tutaj doktorant uznaje inspirację myślą Schopenhauera, 

Constanta, czy Wolniewicza. Adaptacjoniści raczej byliby skłonni uznać, że bez zjawiska 

śmierci religia nie ma racji bytu.  

 Odpowiadając na drugie pytanie, doktorant stwierdził, że można wyróżnić dwa 

związane ze sobą typy relacji. Pierwszy polega na tym, że filozofia jest autonomiczna i 

niezależna od nauk. Filozofia formułuje pewne ogólne tezy na temat świata. Z drugiej strony 

można mówić o takim rozumieniu filozofii, w którym jest ona zależna od nauk 

przyrodniczych, w którym liczy się ona z wynikami nauk szczegółowych. W szczególności 

chodzi o to, żeby tezy filozoficzne nie stały w sprzeczności z tezami nauk przyrodniczych.  

W odpowiedzi na pierwsze pytanie prof. Przybysza doktorant stwierdził, że 

reprezentanci klasycznej filozofii religii będą chyba z większą życzliwością traktować 

adaptacjonizm niż stanowisko przeciwne. Trzeba jednak dodać, że klasyczna filozofia religii 

będzie krytycznie podchodziła do biologistycznej metody badania religii – jako do 

redukcjonizmu. Spór o adaptacjonizm raczej jej nie interesuje, ponieważ odrzuca 

biologistyczną metodę badania religii. Doktorant dodał, że poznanie odmiennej 

perspektywy badawczej może być jednak owocne dla obu stron.  

W odpowiedzi na drugie pytanie doktorant stwierdził, że metoda naukowa 

neodarwinizmu jest punktem wyjścia dla współczesnej filozofii biologii; jest też 

podstawowym założeniem pojęciowym i metodologicznym. Jednak współczesny filozof 

biologii jest raczej metanaukowcem, ponieważ szuka nowych i lepszych pojęć, nowych 

sposobów rozumienia biologii i lepszych interpretacji. 

 



Prof. Dobieszewski powiedział, że po tej, dość długiej, części obrony pytania zadał 

jeszcze dr hab. Konrad Talmont-Kamiński (pytania od publiczności). Pytania  były 

następujące:  

1) Głównym stanowiskiem antyadaptacjonistycznym jest podejście ewolucyjno-

rozwojowe (evodevo). Prof. Talmont-Kamiński poprosił o przedstawienie znaczenia 

tego podejścia dla tematyki pracy.  

2) Trzema najbardziej znaczącymi badaczami ewolucyjnych i poznawczych podstaw 

religii, pracującymi obecnie oraz identyfikującymi się jako osoby wierzące, są Justin 

Barrett, Helen de Cruz oraz Jonathan Jong. Prof. Talmont-Kamiński poprosił o 

przedstawienie, dla co najmniej jednej z tych osób, znaczenia ich poglądów co do 

funkcji adaptacyjnej religii dla ich teizmu.  

Na te pytania doktorant nie udzielił odpowiedzi, co w pewnym stopniu było 

wynikiem akceptacji prof. Dobieszewskiego, który uznał, że na początku piątej godziny 

intensywnej pracy i dyskusji oraz wynikającego z tego zmęczenia, kolejna tura pytań i 

odpowiedzi nie miałaby istotnego znaczenia dla oceny dyskusji oraz postawy i wiedzy 

doktoranta.  

Następnie prof. Dobieszewski zrelacjonował przebieg niejawnej części posiedzenia 

komisji. Strona techniczna nie sprawiała kłopotów.  W trakcie dyskusji ujawniły się 

rozbieżności w ocenie obrony pracy doktorskiej: różnice zdań wystąpiły między profesorami 

Mazanką i Przybyszem z jednej strony, a profesorem Miłkowskim z drugiej. Prof. 

Dobieszewski dodał, że prof. Przybysz oraz dr hab. Okołowski skrytykowali zbyt 

emocjonalny, nieco nawet napastliwy sposób udzielenia odpowiedzi przez doktoranta na 

pytania zadane przez prof. Miłkowskiego. Zdaniem prof. Dobieszewskiego członkowie 

komisji stanęli przed trudnym zadaniem i dylematem, czy przychylić się w głosowaniu do 

zdecydowanej, radykalnie negatywnej opinii prof. Miłkowskiego czy do poglądów 

pozostałych dwóch recenzentów, którzy – dostrzegając różne mankamenty pracy, nie 

uznając jej za wybitną czy wyróżniającą się – uznali, że może być uznana za dobrą – jak 

określił ją jeden z recenzentów – a przynajmniej za zadowalającą i wystarczającą do nadania 

stopnia doktora. Prof. Dobieszewski zaznaczył, że w tajnym głosowaniu nad przyjęciem 

obrony rozprawy doktorskiej, które odbyło się za pomocą systemu Ankieter, uprawnionych 

do głosowania było 9 osób i 9 osób oddało głos: 6 głosów było za, 1 głos przeciw, 2 osoby 

się wstrzymały. Tym samym komisja doktorska przyjęła obronę.  



Następnie prof. Dobieszewski, jako przewodniczący komisji, zwrócił się do 

zebranych o potwierdzenie decyzji komisji doktorskiej i o nadanie stopnia doktora mgr. 

Pawłowi Łosiowi. 

 

Przewodnicząca podziękowała prof. Dobieszewskiemu za przedstawienie prac i 

stanowiska komisji. Dopytała, jak komisja oceniła odpowiedzi doktoranta w czasie obrony. 

Wyjaśniła, że w protokole zawarta została jedynie informacja, że wystąpiła rozbieżność 

zdań, natomiast nie podano żadnych argumentów. 

Prof. Dobieszewski odpowiedział, że w protokole znalazło się to, co było 

wypowiadane i co było przedmiotem wymiany opinii. Zwrócił uwagę, że spotkań komisji 

było kilka, co związane było również ze zmianą pracy, i w ich trakcie pojawiały się opinie 

przychylające się do zdania prof. Przybysza i ks. prof. Mazanki, oraz, w mniejszym stopniu, 

do opinii prof. Miłkowskiego. Prof. Dobieszewski dodał, że w trakcie półtorarocznego 

procedowania prof. Miłkowski nie przekonał nikogo z członków komisji do swojej opinii.  

Prof. Paprzycka-Hausman przypomniała, że w głosowaniu komisja nie 

opowiedziała się jednogłośnie za przyjęciem obrony: 6 osób było za, 1 osoba była przeciw, 

a 2 osoby się wstrzymały. Następnie zwróciła się do recenzentów z prośbą o ewentualne 

uzupełnienie, a także o ustosunkowanie się do odpowiedzi doktoranta na zadawane podczas 

obrony pytania. 

Jako pierwszy głos zabrał ks. prof. Mazanka, który na wstępie podziękował prof. 

Dobieszewskiemu za obszerne przedstawienie przebiegu obrony. Ks. prof. Mazanka 

stwierdził, że był zadowolony z odpowiedzi doktoranta na pierwsze pytanie; ocenił ją jako 

dobrą. Odpowiedź na drugie pytanie uznał za zbyt powierzchowną. Jego zdaniem można 

było powiedzieć więcej odnośnie relacji nauk przyrodniczych do filozofii. Uważa jednak, 

że rozprawa doktoranta zawiera tak dużo analiz i treści, że jest tak rzetelnie napisana pod 

względem językowym, iż nie zasługuje na odrzucenie i dlatego ks. prof. Mazanka głosował 

za przyjęciem obrony. 

Następnie głos zabrał prof. Przybysz, który stwierdził, że praca ma lepsze i gorsze 

strony. Do zalet pracy zaliczył bardzo solidnie przeprowadzone rekonstrukcje stanowisk 

ośmiu współczesnych teoretyków, zarówno biologów, jak i badaczy zajmujących się 

korzeniami ewolucyjnymi religii. Podkreślił, że widoczny jest pewien schematyzm w 

dobrym tego słowa znaczeniu – rekonstrukcja jest porządkująca: doktorant w każdym z 

rozdziałów zastanawia się, jaka jest definicja religii według danego autora, wskazuje pewną 



funkcję i źródła ewolucyjne religii. Te elementy ośmiu rozdziałów były w ocenie prof. 

Przybysza satysfakcjonujące.  

Zdaniem prof. Przybysza praca ma też słabsze strony, związane z jej głównym 

celem. Recenzent stwierdził, że w pierwszej wersji dysertacji doktorant deklarował, że jego 

praca ma charakter porównawczy – porównywane były stanowiska adaptacjonistystyczne z 

antyadaptacjonistycznymi. Prof. Przybysz uznał, że w pierwszej wersji pracy cel ten nie 

został w pełni osiągnięty. Podkreślił jednak, że w drugiej wersji mgr Łoś znacznie 

rozbudował część porównawczą i poprawił pracę, co świadczy to tym, że doktorant 

wsłuchał się w uwagi recenzentów. 

Recenzent zauważył, że w nowym rozdziale pracy pojawiła się koljena oś 

porównawcza, której wcześniej nie było: porównanie neodarwinowskiej filozofii z 

klasycznymi filozofiami religii. Zdaniem prof. Przybysza spowodowało to jednak, że 

niejednoznaczne stało się, co jest zasadniczym celem pracy: porównanie stanowisk 

adaptacjonistycznych z antyadaptacjonistycznymi czy neodarwinowskiej filozofii religii z 

klasycznymi filozofiami religii.  

Ostatecznie prof. Przybysz skłania się do jednoznacznie pozytywnej oceny pracy 

mgr. Łosia. Stwierdził, że nie jest ona może idealna czy bardzo dobra, ale spełnia 

wymagania stawiane tego typu pracom.  

Prof. Paprzycka-Hausman zapytała prof. Przybysza, czy był zadowolony z 

odpowiedzi, które doktorant udzielił na zadane przez niego w trakcie obrony  pytania.  

Prof. Przybysz powiedział, że pytania, które zadał, były dość trudne i ogólne.  Jak 

zaznaczył, mimo że odpowiedzi na pytania były dość szerokie, uznał je za 

satysfakcjonujące.  

Następnie głos zabrał prof. Miłkowski. Recenzent wyjaśnił, że pierwsze pytanie 

zadał, aby dowiedzieć się, jaki był klucz doboru literatury, a także, aby dowiedzieć się, czy 

doktorant orientuje się w literaturze. Z odpowiedzi doktoranta recenzent wniósł, że dobór 

literatury był przypadkowy,  a jedynym kluczem doboru stanowisk, który recenzent był w 

stanie odkryć, jest zasada symetrii (cztery stanowiska adaptacjonistyczne i cztery 

antyadaptacjonistyczne). Odpowiedź na drugie pytanie dotyczące zasady życzliwości prof. 

Miłkowski ocenił jako niezadowalającą. Jego zdaniem doktorant nie rozumie ani zasady 

życzliwości, ani tego, na czym polega interpretacja stanowiska filozoficznego.  

Zamysł pracy, w opinii prof. Miłkowskiego, nie wykluczał oryginalnego wkładu 

doktoranta: należałoby jednak zawrzeć np. oryginalną argumentację czy analizy. Doktorant 

stwierdza jednak, że „rozsadziłoby” to strukturę jego pracy. Prof. Miłkowski przyznał, że 



nie rozumie tej odpowiedzi doktoranta. W filozofii oczekuje się argumentacji, a przede 

wszystkim uzasadnienia, dlaczego się jakieś stanowisko przyjmuje. Zdaniem recenzenta w 

pracy występuje wiele pozbawionych uzasadnienia stwierdzeń; przypomniał, że przytaczał 

takie przykłady w recenzji.  Stwierdził, że wiele tych stwierdzeń to pewnego rodzaju 

aforyzmy, które są intrygujące i zaskakujące. Uznał, że mogłyby one stanowić podstawę do 

pogłębionych analiz, których jednak w pracy brakuje.  

Prof. Miłkowski zaznaczył, że można byłoby ewentualnie oczekiwać od pracy 

innego typu wkładu, tj. rekonstrukcji z interpretacją. W jego ocenie doktorant dokonał co 

najwyżej rekonstrukcji – w pracy brak jest interpretacji. Prof. Miłkowski zwrócił też 

uwagę, że można mieć wątpliwości, czy doktorant dokonał rekonstrukcji poglądów 

omawianych autorów, choć doktorant tak twierdzi w autoreferacie. Zdaniem prof. 

Miłkowskiego pojęcia rekonstrukcji poglądów autora nie można ograniczyć do pojęcia 

rekonstrukcji poglądów autora wyrażonych w jednej popularno-naukowej książce. 

Stwierdził, że trudno dokonać rekonstrukcji stanowiska Dennetta w kwestii religii, opierając 

się jedynie na jednej książce Odczarowanie. Recenzent podkreślił, że ma ona popularno-

naukowy charakter i nie odzwierciedla poglądów Dennetta na temat religii, które są zawarte 

w artykułach naukowych. Prof. Miłkowski stwierdził, że doktorant w ogóle nie uwzględnia 

tych artykułów. Recenzent podkreślił, że zwrócił uwagę na te (i inne) braki w recenzji 

pierwszej wersji pracy, jednak doktorant nie usunął tych braków w poprawionej wersji 

pracy, ani się do nich nie odniósł. Recenzent wyjaśnił, że w trakcie obrony chciał zrozumieć, 

dlaczego doktorant te pozycje pominął. Zdaniem prof. Miłkowskiego z odpowiedzi 

doktoranta wynikało, że nie wie on ani tego, jak się interpretuje teksty, ani tego, na czym 

polega praca historyka filozofii. Prof. Miłkowski ponownie podkreślił, że poglądów autora 

nie da się zrekonstruować na podstawie jednej publikacji: nie można twierdzić, że Platon 

nic nie pisał na temat praw na podstawie lektury wyłącznie Obrony Sokratesa. 

Prof. Miłkowski uznał odpowiedzi doktoranta za niesatysfakcjonujące.  

Odpowiedzi te utwierdziły go w przekonaniu, że praca mgr. Łosia nie jest pracą o 

charakterze analitycznym, argumentacyjnym, wnoszącym własny wkład w aktualny stan 

dyscypliny, ani pracą o charakterze historyczno-filozoficznym. Dodał, że nie znalazł też w 

pracy żadnych istotnych porównań. Według prof. Miłkowskiego dysertacja mgr. Łosia nie 

zawiera śladu pracy naukowej. Zdaniem recenzenta dysertacja zawiera osiem streszczonych 

pięknym językiem książek popularno-naukowych. W opinii prof. Miłkowskiego praca jest 

napisana na poziomie przeciętnego licencjatu.  



Prof. Miłkowski dodał, że uderzająca jest powierzchowność pracy. Jako przykład 

przywołał dodany w poprawionej wersji pracy rozdział 10, który zawiera przede wszystkim 

cytaty. Recenzent zwrócił też uwagę, że doktorant powołuje się głównie na autorów 

reprezentujących tylko jeden z wątków w dyskusji. Dodał, że są to autorzy związani z 

jednym środowiskiem naukowym (Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego), a doktorant 

pomija np. analitycznych filozofów religii z tego samego środowiska, zajmujących się np. 

agnostycyzmem, takich jak Piotr Gutowski. 

Zdaniem prof. Miłkowskiego niezadowalająca jest zarówno praca, jak i jej obrona.  

Na koniec swojej wypowiedzi prof. Miłkowski sprostował wypowiedź prof. 

Dobieszewskiego. Wyjaśnił, że od dawna nie współpracuje z prof. Talmont-Kamińskim, 

choć łączy ich przyjaźń.  

Prof. Okołowski stwierdził, że nie będzie poruszał kwestii merytorycznych, 

ponieważ dotychczasowa wymiana zdań dobrze oddaje przebieg obrony. Dodał, że chciałby 

zwrócić uwagę na to, że nikt – ani doktorant, ani promotor, ani komisja, ani recenzenci – 

nie spodziewał się, że tknięty zostanie jakiś nerw w zębie, że poruszona problematyka 

filozoficzna okaże się tak niezwykle dziś burzliwa i wybuchowa. Zdaniem prof. 

Okołowskiego to była główna przyczyna kontrowersji i tego, że cała procedura trwała tak 

długo. W związku z tym nie powinno się stawiać zbyt wygórowanych oczekiwań względem 

doktoranta.  Takie wymagania były doktorantowi stawiane, a są to wymagania niemal takie 

jak przy habilitacji. Zdaniem prof. Okołowskiego nie można stawiać doktorantowi 

oczekiwań, które stawia się samodzielnym pracownikom nauki: rozstrzygania 

problematyki, która jest żywa, bieżąca i współczesna. Dodał, że nikt się nie spodziewał, że 

wywołane zostaną takie emocje. 

Następnie przewodnicząca otworzyła dyskusję.  

Jako pierwszy głos zabrał dr hab. Cezary Cieśliński, prof. ucz., który 

poinformował, że zapoznał się z całą dokumentacją. Zaznaczył, że szczególną jego uwagę 

zwróciły pisemne odpowiedzi doktoranta na zarzuty recenzentów. W jego ocenie doktorant 

nie odniósł się do tych zarzutów w sposób satysfakcjonujący. Prof. Cieśliński poprosił o 

informację, czy w trakcie obrony doktorant poruszył kwestie nieporuszone w tym 

dokumencie. Jak podkreślił, prof. Miłkowski podniósł m.in. trzy zarzuty, po pierwsze, że 

doktorant wyraża poglądy, ale nie argumentuje na rzecz tych poglądów, po drugie, że praca 

ma charakter odtwórczy, po trzecie, że doktorant polemizuje z błędnie przypisanymi 

autorom poglądami (tzw. błąd chochoła). W ocenie prof. Cieślińskiego pisemne 

odpowiedzi doktoranta nie zawierają żadnego odniesienia się do dwóch pierwszych 



zarzutów. Zwrócił też uwagę, że jedynym odniesieniem doktoranta do ostatniego zarzutu 

jest stwierdzenie: „tezy ośmiu omawianych autorów zrelacjonowałem w sposób wierny i 

jasny, co poświadczają dwaj inni recenzenci”. W recenzji prof. Miłkowskiego było szereg 

zarzutów szczegółowych, a – zdaniem prof. Cieślińskiego – w pisemnych odpowiedziach 

doktoranta na wiele z tych zarzutów nie było odpowiedzi. Prof. Cieśliński zapytał, czy 

odpowiedzi na te zarzuty zostały udzielone w trakcie obrony w formie ustnej. 

Prof. Miłkowski odpowiedział, że nie usłyszał żadnej satysfakcjonującej 

odpowiedzi na postawione zarzuty. Dodał, że zarzut braku rozwinięcia argumentacji pojawił 

się w pozostałych recenzjach, choć był inaczej sformułowany. Jedyną odpowiedzią 

doktoranta było stwierdzenie, że „rozsadziłoby” to pracę. Zdaniem recenzenta ta odpowiedź 

jest równoznaczna ze stwierdzeniem „to prawda, popełniłem błąd i będę przy nim 

obstawał”. 

Ks. prof. Mazanka zwrócił uwagę na fakt, że w trakcie obrony doktorant 

odpowiedział na zarzut, że korzystał z wąskiej literatury odnośnie poszczególnych 

analizowanych autorów. Ku zdziwieniu recenzenta doktorant przyznał, że zna inne ich 

publikacje i artykuły, a nawet potrafił przywołać ich treść. Uznał jednak, że prace te nie 

wnoszą jakiś nowych i ważnych treści do tych, które przedstawił w swojej rozprawie. 

Odnosząc się to kwestii „rozsadzania” pracy, prof. Dobieszewski przypomniał 

fragment autoreferatu doktoranta:  

„Rzetelne zrelacjonowanie wybranych poglądów na religię tych ośmiu autorów było 

głównym celem mojej pracy. Natomiast kwestia oceny ich stanowisk to rzecz dalsza 

– i którą w dysertacji tylko zamarkowałem, pokazując kierunek możliwej ich 

krytyki. Nie stawiałem sobie jednak za zadanie ich zwalczania ani nawet polemiki z 

nimi. To rozsadziłoby rozprawę objętościowo i wykraczało poza moje 

kompetencje.”  

Prof. Dobieszewski stwierdził, że można mieć o to do doktoranta jakieś pretensje, ale miał 

on pełną świadomość – samoświadomość – sytuacji. Odnosząc się do pytania prof. 

Cieślińskiego, prof. Dobieszewski zwrócił uwagę, że w odpowiedziach na zarzuty prof. 

Miłkowskiego doktorant zasygnalizował, że w jakimś stopniu się z nimi zgadza i dostrzega 

ich trafność. Podkreślił też, że doktorant odniósł się do siedmiu kwestii poruszonych przez 

prof. Miłkowskiego. Prof. Dobieszewski uznał, że doktorant odniósł się m.in. do 

posądzenia o „błąd chochoła”. Przytoczył też fragment z odpowiedzi doktoranta na 

recenzje:  



„Drugi najcięższy zarzut wytoczony przeciw mojej rozprawie to posądzenie o „błąd 

chochoła”: traktowanie oponentów nieżyczliwie i polemizowanie z błędnie 

przypisanymi im poglądami”. Moje intencje były całkiem inne – Elzenbergowskie. 

Pisał Elzenberg: „wniknąć w moc przeciwnika”; „jego argumenty przedstawiać 

lepiej od oryginału”. Ale mówił też: „surowość jest wyrazem szacunku”, a „stan 

filozofowania jest stanem wojny”. Nie do mnie należy ocena realizacji moich 

intencji.” 

Prof. Dobieszewski stwierdził, że na tym przykładzie widać, iż doktorant odpowiada – a 

przynajmniej stara się odpowiedzieć – na niektóre zarzuty, o których mówił prof. Cieśliński. 

Przewodnicząca dopytała, czy doktorant odniósł się do zarzutu odtwórczości i braku 

pogłębionych analiz.  

Zdaniem prof. Dobieszewskiego odpowiedzią na te zarzuty jest uwaga doktoranta 

o „rozsadzaniu” pracy. Przyznał, że doktorant nie odniósł się w swoich wypowiedziach 

bezpośrednio do zarzutu, że jego praca nie jest twórcza. Stwierdził jednak, że całość 

wypowiedzi doktoranta służyła pokazaniu oryginalności tego zestawienia oraz ich 

uporządkowania w dwa wyraziste stanowiska w ramach współczesnej analitycznej filozofii 

religii. 

Odnosząc się do głosu prof. Cieślińskiego, prof. Okołowski uznał zarzut braku 

argumentacji za nieadekwatny. W opinii prof. Okołowskiego można jedynie uznać, że 

argumentacja była dla prof. Miłkowskiego niewystarczająca, oraz że była wystarczająca dla 

ks. prof. Mazanki i prof. Przybysza. Fakt, że obrona trwała cztery godziny, również świadczy 

o tym, że doktorant udzielał odpowiedzi, które – jak ocenił – były wystarczające dla jednych, 

a niewystarczające dla drugich.  

Odnosząc się do przebiegu obrony, prof. dr hab. Mieszko Tałasiewicz wyraził 

zaniepokojenie tym, że doktorat zignorował pytania publiczności, co – jak podkreślił – może 

podważać publiczny charakter obrony. Prof. Tałasiewicz stwierdził, że zgoda na 

nieudzielanie odpowiedzi jest niepokojąca tym bardziej, że pytania nie były niedorzeczne. 

Były zadane przez osobę dobrze znającą problematykę.  Zwrócił uwagę, że drugie pytanie 

dotyczyło konkretnych badaczy i ich poglądów, które doktorant powinien znać. Nawet 

jeżeli doktorant nie znał poglądów wymienionych badaczy, mógł odnieść to pytanie do 

znanych mu poglądów, co mogłoby – jego zdaniem – uratować tę część obrony. Prof. 

Tałasiewicz podkreślił, że pierwsze pytanie prof. Talmonta-Kamińskiego dotyczyło 



zagadnienia ogólnego związanego z tematyką pracy i doktorant powinien był na nie udzielić 

odpowiedzi. Zdaniem prof. Tałasiewicza niewłaściwe było to, że doktorant na te pytania 

w ogóle nie odpowiedział. Podkreślił, że pytania publiczności tym różnią się od pytań 

stawianych przez recenzentów, iż doktorant nie ma możliwości wcześniejszego 

przygotowania się na nie, a w konsekwencji odpowiedzi na takie pytania mają inne – ważne 

dla obrony publicznej – znaczenie.  

Prof. Tałasiewicz uznał też odpowiedzi doktoranta na pytania zadane przez prof. 

Miłkowskiego podczas obrony za nietrafione, świadczące o tym, że doktorant ich nie 

zrozumiał. Jego zdaniem – w odpowiedzi na pytanie dotyczące wyboru autorów przez 

wskazanie na m.in. sugestię promotora – doktorant pomylił kontekst odkrycia z kontekstem 

uzasadnienia. Prof. Tałasiewicz zwrócił uwagę, że pytanie o dobór literatury nie jest 

pytaniem o biografię intelektualną, lecz o to, jakie argumenty przemawiają za wyborem 

takiego a nie innego autora czy pola badawczego. Po usłyszeniu odpowiedzi, że jeden autor 

był wybrany ze względu na to, kto napisał wstęp do jego książki, a drugi – dlatego, że polecił 

go promotor, prof. Tałasiewicz też nie chciałby już słuchać dalszych wyjaśnień, bo 

udzielone odpowiedzi wskazują dobitnie, że doktorant w ogóle nie zrozumiał pytania.  

Zdaniem prof. Tałasiewicza również odpowiedź na pytanie dotyczące zasady 

życzliwości świadczy o tym, że doktorant nie zna tej zasady. Przypomniał, że zasada nie 

polega na pomijaniu niewygodnych faktów w koncepcji przeciwników, lecz właśnie na 

przytaczaniu ich w najlepszej – dla koncepcji przeciwników – postaci, aby krytyka mogła 

mieć większy sens. Nie jest trudno skrytykować kogoś spreparowanego „pod siebie”. 

Odpowiedź doktoranta, w której przeciwstawia zasadę życzliwości zasadzie obiektywizmu, 

była – zdaniem prof. Tałasiewicza – kuriozalna: świadczyła o tym, że doktorant nie 

rozumie podstawowych metodologicznych zasad dyskusji w naukach humanistycznych. 

Podkreślił, że zasada życzliwości jest właśnie wyrazem zasady obiektywizmu. 

Promotor dysertacji, prof. Okołowski, odniósł się do sprawy doboru autorów. 

Wyjaśnił, że doktorant zgłosił się do niego, mając już przygotowane siedem nazwisk 

badaczy, których prace uznał za najciekawsze, jakie przeczytał na temat religii w zakresie 

filozofii biologii. Prof. Okołowski zasugerował dołączenie Dunbara, gdyż uznał ew. 

pominięcie tego autora za niedopuszczalne. Prof. Okołowski podkreślił, że doktorant 

wybrał najciekawsze prace, a do takiego kryterium wyboru miał prawo. 

Następnie głos zabrał dr hab. Tomasz Bigaj, prof. ucz., który odniósł się do kwestii 

pytań z sali. Powołując się na swoje doświadczenia, stwierdził, że pytania z sali są ważne, 

ale nie powinny mieć formy egzaminacyjnej. Jego zdaniem pytanie o konkretnych autorów 



i ich poglądy za takie można uznać. Na obronie, ze strony publiczności, należy raczej 

oczekiwać pytań dotyczących dysertacji lub podejmowanej tematyki. Pytania zadane z sali 

– zdaniem prof. Bigaja – można uznać za pytania nieżyczliwe wymagające od doktoranta 

pokazania wiedzy w jakiejś dziedzinie.  

Prof. Paprzycka-Hausman zwróciła uwagę ad vocem, że przynajmniej jedna z 

postaci, o które pytał prof. Talmont-Kamiński, była wspomniana w recenzji prof. 

Miłkowskiego. Dodała w związku tym, że nie można powiedzieć, iż pytanie dotyczyło 

jakichś nieznanych postaci, bądź że nie dotyczyło tematyki pracy.  

Prof. dr hab. Joanna Odrowąż-Sypniewska stwierdziła (najpierw na czacie, a 

następnie zabierając głos w dyskusji), że odpowiedź doktoranta, w trakcie obrony, na 

pytanie prof. Miłkowskiego odnośnie doboru autorów świadczyła o przypadkowości tego 

wyboru. Nie przemawia więc na rzecz argumentu, że dobór autorów dowodzi twórczego 

charakteru pracy.  

Prof. Odrowąż-Sypniewska dodała również, że zaniepokoił ją zarówno brak odpowiedzi 

na pytania prof. Talmonta-Kamińskiego jak i to, że komisja nie odniosła się do tej kwestii 

w trakcie niejawnego posiedzenia. Prof. Odrowąż-Sypniewska zwróciła uwagę, że ze słów 

prof. Dobieszewskiego wynikało, iż pytania te zostały uchylone przez przewodniczącego 

komisji z uwagi na długość trwania obrony. Nawet jeżeli pytanie było nieżyczliwe, 

należałoby pozwolić doktorantowi na nie odpowiedzieć. Podkreśliła, że komisja mogła 

ocenić pytanie jako nieżyczliwe i zobaczyć, jak doktorant radzi sobie z tego typu pytaniami. 

Jak podkreśliła, brak odpowiedzi może być odczytany jako świadectwo, że doktorant na te 

pytania nie potrafił udzielić odpowiedzi. Prof. Odrowąż-Sypniewska wyraziła opinię, że 

zadane pytania nie sprawiają wrażenia pytań niedotyczących tematyki pracy.  

Prof. Dobieszewski wyjaśnił, że na zamkniętej części posiedzenia komisji kwestia 

braku odpowiedzi na pytania z sali nie została w ogóle poruszona. Dodał, że nie uchylił 

pytań, a jedynie nie domagał się od doktoranta odpowiedzi, co było związane z długością i 

trudem obrony. Odnosząc się do wypowiedzi prof. Tałasiewicza dotyczącej „problemu 

chochoła” oraz zasady życzliwości i obiektywizmu, prof. Dobieszewski stwierdził, że jego 

zdaniem doktorant przesunął tę opozycję na opozycję empatii i wojny w traktowaniu 

przeciwnika w dyskusji. Prof. Dobieszewski przyznał, że sam jest zwolennikiem zasady 

empatii, którą stosował i opracował metodologicznie jego mistrz Andrzej Walicki. Z drugiej 

strony prof. Dobieszewski z zainteresowaniem przyglądał się zawsze takiemu sposobowi 

filozofowania, który polega na traktowaniu dyskusji filozoficznej jak wojny na śmierć i 

życie, a którego najwybitniejszym w polskiej filozofii wyrazicielem był Bogusław 



Wolniewicz. Prof. Dobieszewski stwierdził, że uznaje ją za pewną metodologię uprawiania 

filozofii.  

Prof. Miłkowski wyjaśnił, że nie odniósł się do kwestii odpowiedzi na pytania prof. 

Talmonta-Kamińskiego, gdyż z przyczyn rodzinnych tych pytań nie usłyszał. Odnosząc się 

do ich treści, zwrócił uwagę, że pytanie drugie dotyczyło poglądów m.in. Helen de Cruz, 

które są dobrze znane – wręcz prominentne – w środowisku filozofów i kognitywistów 

religii. Prof. Miłkowski wyjaśnił, że autorka ta reprezentuje bardzo interesujące stanowisko 

teistyczne, które jednocześnie korzysta z ewolucyjnego nurtu badań nad religią. Zwrócił też 

uwagę, że doktorant w swojej pracy jednoznacznie sugerował, że takie stanowiska – jak 

stanowisko de Cruz – nie istnieją i że mogłyby dopiero powstawać. Zdaniem prof. 

Miłkowskiego jest to świadectwo tego, że doktorant nie zna podstawowej literatury 

przedmiotu.  

Prof. Miłkowski przyznał, że charakter tego pytania jest trochę egzaminacyjny. 

Uznał jednak, że było ono w pełni uprawnione, gdyż nie było jasne, czy doktorant w ogóle 

zna ważne postaci w poddziedzinie, którą się zajął. Prof. Miłkowski zwrócił też uwagę, że 

doktorant omawia popularno-naukową książkę, która ukazała się w języku polskim, do 

której rzeczywiście przedmowę napisał Dawkins. Zdaniem recenzenta praca ta nie jest ani 

filozoficznie, ani naukowo ważna (ma trochę ponad dwadzieścia cytowań). Jednocześnie 

doktorant całkowicie pomija prace, które ukazały się w podobnym czasie, a mają tysiące 

cytowań.  

  Prof. Paprzycka-Hausman zabrała głos jako członek RNDF. Powiedziała, że 

podziela szereg zastrzeżeń. Szczególnie zarzut odtwórczego charakteru dysertacji jest 

bardzo poważny. Stopień doktora jest stopniem naukowym, a jednym z wymogów jego 

nadania jest zawarcie w pracy oryginalnego rozwiązania problemu badawczego. Doktorant 

powinien umieć na taki zarzut odpowiedzieć, niepokojące jest – jej zdaniem – to, że nie 

potrafił tego zrobić. Odnosząc się do wypowiedzi prof. Dobieszewskiego, prof. Paprzycka-

Hausman stwierdziła, że trudno doktoranta bronić, wskazując, iż założył sobie inny cel 

pracy, tj. zreferowanie poglądów, bo właśnie taki cel pracy jest przedmiotem zarzutu. 

Podkreśliła, że doktorant musi wykazać się znajomością literatury naukowej i zająć własne 

stanowisko w jakiejś kwestii. Dodała, że problem, który autor rozwiązuje, nie musi być 

wielkim problemem filozoficznym – to może być np. nowe stanowisko w dyskusji albo 

nowa argumentacja na rzecz jakiegoś stanowiska. Uznała, że choć wymóg ustawowy może 

być spełniony na różne sposoby, to praca doktorska musi zawierać jakiś wkład własny. 

Dodała, że ten wkład nie musi być w pełni samodzielny, albowiem praca doktorska jest 



pisana pod kierownictwem promotora, który może doktorantowi pomagać. Jej zdaniem 

praca doktorska nie może polegać na zestawieniu poglądów innych autorów z własnym 

skromnym komentarzem – taki cel może stawiać praca magisterska. Po analizie materiałów 

oraz dotychczasowej dyskusji prof. Paprzycka-Hausman stwierdziła, że nie potrafi 

odpowiedzieć na pytanie, na czym polegał własny wkład doktoranta. Poprosiła o udzielenie 

takiej odpowiedzi.  

Ks. prof. Mazanka wyjaśnił, że nowość pracy i jej wkład w polską literaturę 

przedmiotu polega na tym, że doktorant zrekonstruował spór adaptacjonistów z 

antyadaptacjonistami. Recenzent zgodził się jednak, że ów wkład polegający na 

rekonstrukcji może wydawać się zbyt mały w przypadku rozpraw doktorskich. Ks. prof. 

Mazanka zwrócił jednak uwagę, że doktorant wykazał – owszem mógł to uczynić 

obszerniej – że żadna ze stron sporu nie jest w stanie w zadowalający sposób wyjaśnić 

zjawiska religii. Recenzent podkreślił, że doktorant wykazywał to przy każdym z 

omawianych autorów, a także że wrócił do tej kwestii i podsumował swoje wyniki badań w 

zakończeniu. Na tym polega pewna nowość, która zdaniem ks. prof. Mazanki wystarcza 

do nadania stopnia doktora.  

Odnosząc się do kwestii nowości wkładu doktoranta w literaturę polską, prof. 

Miłkowski przypomniał, że prof. Talmont-Kamiński habilitował się na podstawie książki 

poruszającej dokładnie tę tematykę. Zwrócił też uwagę, że książka ta nie jest cytowana w 

pracy doktoranta oraz że powinna być uwzględniona jako stanowisko 

antyadaptacjonistyczne. Zdaniem recenzenta należałoby oczekiwać, że doktorant zajmie 

wobec niej krytyczne stanowisko. Prof. Miłkowski zwrócił uwagę, że książka ta 

rekonstruuje też poprzedzające dyskusje, więc nie można powiedzieć, iż dokonane przez 

doktoranta zestawienie poglądów jest czymś nowym czy oryginalnym. Recenzent dodał, że 

jest wiele innych pozycji propedeutycznych z tej dziedziny, które zestawiają literaturę 

wpływową, a nie – jak w wypadku ocenianej pracy – dobraną przypadkowo.   

Przewodnicząca zapytała, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji. Wobec 

braku dalszych głosów w dyskusji zarządziła głosowanie wniosku o nadanie mgr. Pawłowi 

Łosiowi stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia. 

 

Wyniki głosowania: 

Uprawnieni do 

głosowania 
Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 



22 17 6 9 2 

  

Rada odmówiła nadania mgr. Pawłowi Łosiowi stopnia doktora w dziedzinie nauk 

humanistycznych w dyscyplinie filozofia. 

 

5. Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Pawłowi Rzewuskiemu 

Aby spełniony był warunek kworum, wymagana była obecność 14 osób 

uprawnionych do głosowania. W trakcie procedowania sprawy obecnych było 12 osób 

uprawnionych do głosowania. Tym samym Rada nie podjęła wiążącej uchwały.  

 

6. Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Przemysławowi Wałędze 

Aby spełniony był warunek kworum, wymagana była obecność 13 osób 

uprawnionych do głosowania. W trakcie procedowania sprawy obecnych było 12 osób 

uprawnionych do głosowania. Tym samym Rada nie podjęła wiążącej uchwały.  

 

7. Uchwała w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr. Przemysława Wałęgi 

 

Aby spełniony był warunek kworum, wymagana była obecność 13 osób 

uprawnionych do głosowania. W trakcie procedowania sprawy obecnych było 12 osób 

uprawnionych do głosowania. Tym samym Rada nie podjęła wiążącej uchwały.  

 

8. Uchwała w sprawie powołania przewodniczącego, recenzentów, komisji 

doktorskiej i komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza 

Femiaka 

 

Przewodnicząca zaproponowała, aby na stanowisko przewodniczącej komisji 

powołać dr hab. Agnieszkę Nogal, prof. ucz. Wobec braku głosów, zarządziła głosowanie.  

 

1) Głosowanie w sprawie powołania prof. Agnieszki Nogal na stanowisko 

przewodniczącej w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Femiaka 

 



Wyniki głosowania: 

Uprawnieni do 

głosowania 
Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

18 12 10 1 1 

 

Członkowie Rady powołali prof. Agnieszkę Nogal na stanowisko przewodniczącej 

w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Femiaka. 

 

Prof. Nogal podziękowała za zaufanie. Na wstępie prof. Nogal udzieliła informacji 

na temat pracy doktoranta pt. Leona Chwistka teoria wielości rzeczywistości na tle 

wybranych pluralistycznych ujęć rzeczywistości pod kierunkiem dr. hab. Stanisława 

Pieroga. Promotor ocenił pracę pozytywnie. Następnie przedstawiła sylwetki recenzentów 

i proponowanego składu komisji doktorskiej.  

Na kandydatów na recenzentów prof. Nogal zaproponowała dr. hab. Karola Chrobaka 

(Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) i dr hab. Dariusz Barbaszyńskiego 

(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie). W związku z tematyką pracy prof. Nogal 

zaproponowała na sekretarza komisji dr hab. Rafała Wonickiego, a na pozostałych członków 

komisji: dr. hab. Piotra Schollenbergera, dr. hab. Wawrzyńca Rymkiewicza i dr. hab. 

Tomasza Wiśniewskiego. W skład komisji wejdzie również prof. Pieróg jako promotor 

dysertacji.  

Prof. Mieszko Tałasiewicz zwrócił się z zapytaniem dotyczącym składu komisji. 

Zauważył, że ze streszczenia pracy wynika, że jest ona osadzona w kontekście filozofii 

nauki i w związku z tym zastanawiający jest brak w składzie komisji osoby, która się w tej 

dziedzinie specjalizuje. Prof. Tałasiewicz uznał, że warto byłoby skład komisji o taką 

kandydaturę rozszerzyć. 

Prof. Nogal wyjaśniła, że nie znalazła pracy w systemie APD i nie mogła przeczytać 

jej w całości. Wyjaśniła, że w wyborze kandydatów na członków komisji kierowała się 

opinią promotora praca, natomiast jest otwarta na wszelkie sugestie i uzupełnienie składu 

komisji np. o specjalistów z zakresu filozofii polskiej. 

Prof. Tałasiewicz wyraził opinię, że nurt filozofii polskiej jest dobrze 

reprezentowany, natomiast sugerując się tym, co napisał sam doktorant, brakuje tu 

specjalistów z zakresu filozofii nauki. 



Odnosząc się do wniosku prof. Tałasiewicza, prof. Paprzycka-Hausman 

zaproponowała dołączenie do składu komisji prof. Tomasza Bigaja. Prof. Bigaj wyraził 

zgodę na kandydowanie do komisji. 

Przewodnicząca przedstawiła kandydatów na egzaminatorów. Mgr. Femiak złożył 

wniosek o możliwość zdawania psychologii (egzaminator:  dr hab. Anna Cierpka) i języka 

angielskiego (dr Małgorzata Świerk). 

Wobec braku dalszych głosów, przewodnicząca zarządziła głosowania.  

  

2) Głosowania w sprawie powołania recenzentów  w przewodzie doktorskim mgr. 

Tomasza Femiaka 

 

Głosowanie w sprawie powołania dr hab. Karola Chrobaka na recenzenta  w 

przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Femiaka. 

 

Wyniki głosowania: 

Uprawnieni do 

głosowania 
Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

18 12 11 0 1 

 

Członkowie Rady powołali dr hab. Karola Chrobaka na recenzenta w przewodzie 

doktorskim mgr. Tomasza Femiaka. 

 

Głosowanie w sprawie powołania dr hab. Dariusza Barbaszyńskiego na recenzenta  

w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Femiaka. 

 

Wyniki głosowania: 

Uprawnieni do 

głosowania 
Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

18 12 11 0 1 

 

Członkowie Rady powołali dr hab. Dariusza Barbaszyńskiego na recenzenta w 

przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Femiaka. 

 



3) Głosowanie w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia rozprawy 

doktorskiej, dopuszczenia do publicznej obrony i przyjęcia publicznej obrony pracy 

doktorskiej w dyscyplinie filozofia mgr. Tomasza Femiaka: 

 

Głosowanie w sprawie powołania dr. hab. Rafała Wonickiego jako członka i 

sekretarza komisji doktorskiej mgr. Tomasza Femiaka. 

 

Wyniki głosowania: 

Uprawnieni do 

głosowania 
Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

18 12 10 1 1 

 

Głosowanie w sprawie powołania dr. hab. Wawrzyńca Rymkiewicza jako członka 

komisji doktorskiej mgr. Tomasza Femiaka. 

 

Wyniki głosowania: 

Uprawnieni do 

głosowania 
Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

18 12 11 1 0 

 

Głosowanie w sprawie powołania dr. hab. Piotra Schollenbergera jako członka 

komisji doktorskiej mgr. Tomasza Femiaka. 

 

Wyniki głosowania: 

Uprawnieni 

do głosowania 

Oddane 

głosy 
Za Przeciw 

Wstrzymujące 

się 

Nie zaznaczono 

żadnej odpowiedzi  

18 12 9 0 2 1 

 



Głosowanie w sprawie powołania dr. hab. Tomasza Wiśniewskiego jako członka 

komisji doktorskiej mgr. Tomasza Femiaka. 

 

Wyniki głosowania: 

Uprawnieni do 

głosowania 
Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

18 12 7 3 2 

 

Głosowanie w sprawie powołania dr. hab. Tomasza Bigaja, prof. ucz., jako członka 

komisji doktorskiej mgr. Tomasza Femiaka. 

 

Wyniki głosowania: 

Uprawnieni do 

głosowania 
Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

18 12 11 0 1 

 

 Rada powołała komisję doktorską w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Femiaka 

w zaproponowanym składzie, przyjmując wszystkie kandydatury.  

 

4) Głosowanie w sprawie powołania dr hab. Anny Cierpki na egzaminatorkę do 

przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny dodatkowej – psychologia – w przewodzie 

doktorskim mgr. Tomasza Femiaka. 

 

Wyniki głosowania: 

Uprawnieni do 

głosowania 
Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

18 12 12 0 0 

  

Rada jednogłośnie powołała dr hab. Annę Cierpkę na egzaminatorkę do 

przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny dodatkowej – psychologia – w przewodzie 

doktorskim mgr. Tomasza Femiaka. 

 



5) Głosowanie w sprawie powołania dr Małgorzaty Świerk na egzaminatorkę do 

przeprowadzenia egzaminu z języka nowożytnego – języka angielskiego – w przewodzie 

doktorskim mgr. Tomasza Femiaka. 

 

Wyniki głosowania: 

Uprawnieni do 

głosowania 
Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

18 12 12 0 0 

  

Rada jednogłośnie powołała dr Małgorzatę Świerk na egzaminatorkę do 

przeprowadzenia egzaminu z języka nowożytnego – języka angielskiego – w przewodzie 

doktorskim mgr. Tomasza Femiaka. 

 

9. Uchwała w sprawie powołania przewodniczącego, recenzentów, komisji 

doktorskiej i komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim dr. hab. Karola 

Samsela. 

 

Przewodnicząca zaproponowała, aby na stanowisko przewodniczącej komisji 

powołać prof. Agnieszkę Nogal. Wobec braku głosów zarządziła głosowanie.  

 

1) Głosowanie w sprawie powołania prof. Agnieszki Nogal na stanowisko 

przewodniczącej w przewodzie doktorskim dr hab. Karola Samsela. 

 

Wyniki głosowania: 

Uprawnieni do 

głosowania 
Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

18 12 10 1 1 

 

Członkowie Rady powołali prof. Agnieszkę Nogal na stanowisko przewodniczącej 

w przewodzie doktorskim dr hab. Karola Samsela. 

  Prof. Nogal udzieliła informacji na temat pracy doktoranta pt. Indywidualność 

twórcza i filozoficzna wizja świata. Próba analizy światopoglądów Cypriana Norwida, 

Josepha Conrada i Andrzeja Trzebińskiego pisanej pod kierunkiem prof. Stanisława 



Pieroga, który ocenił pracę pozytywnie. W związku z tematyką pracy prof. Nogal na 

recenzentów zaproponowała dr. hab. Wiesława Ratajczaka, prof. UAM (Uniwersytet im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz dr. hab. Jacka Breczkę (Uniwersytet Medyczny w 

Białymstoku). Na sekretarza komisji prof. Nogal zaproponowała dr. hab. Jakuba Kloca-

Konkołowicza, prof. ucz., a na pozostałych członków komisji: dr hab. Magdalenę Borowską, 

dr. hab. Wawrzyńca Rymkiewicza i dr hab. Urszulę Zbrzeźniak. W skład komisji wejdzie 

również prof. Pieróg jako promotor dysertacji.  

Przewodnicząca poinformowała, że dr hab. Karol Samsel zgłosił jako egzamin 

dodatkowy literaturoznawstwo (egzaminator: prof. dr hab. Andrzej Fabianowski), oraz 

język nowożytny – angielski (egzaminator: dr Małgorzata Świerk). 

Prof. Tałasiewicz zwrócił się z zapytaniem, czy dr hab. Samsel otrzymał habilitację 

z literaturoznawstwa. 

Prof. Nogal wyjaśniła, że informację o tym, że dr hab. Samsel posiada tytuł doktora 

habilitowanego uzyskała od przewodniczącej, natomiast w dokumentacji, którą otrzymała  

pan Samsel ma wpisany tytuł magistra.  

Prof. Tałasiewicz wyraził wątpliwość związaną z tytułem naukowym dr hab. 

Samsela. Uznał, że jeśli dr hab. Samsel uzyskał habilitację z literaturoznawstwa, to wybór 

tego przedmiotu na egzamin jest dość  niezręczny i sugerowałby inną dyscyplinę.  

Prof. Bigaj wyraził opinie, że nie powinno się karać doktoranta za to, że posiada 

dwie specjalizacje. Natomiast w tym przypadku brany jest pod uwagę fakt, że pan Samsel 

robi doktorat z filozofii i musi zdać dodatkowy egzamin.  

Prof. Nogal wyjaśniła, że formalna procedura, która dotyczy dr. hab. Samsela jest 

procedurą, w której wybiera się przedmiot egzaminacyjny wraz ze zgłoszeniem tematu 

pracy doktorskiej, a przedmiot egzaminacyjny został zaakceptowany przez Radę Instytutu 

Filozofii.   

Prof. Tałasiewicz poinformował, że argumentacja prof. Nogal go przekonała.  

Wobec braku dalszych głosów, przewodnicząca zarządziła głosowania.  

 

2)  Głosowanie w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim dr. hab. 

Karola Samsela 

 

Głosowanie w sprawie powołania dr. hab. Wiesława Ratajczaka, prof. UAM, na 

recenzenta  w przewodzie doktorskim dr hab. Karola Samsela. 

 



Wyniki głosowania: 

Uprawnieni do 

głosowania 
Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

18 12 11 0 1 

 

Członkowie Rady powołali dr. hab. Wiesława Ratajczaka, prof. UAM, na recenzenta 

w przewodzie doktorskim dr. hab. Karola Samsela. 

 

Głosowanie w sprawie powołania dr. hab. Jacka Breczki  na recenzenta  w 

przewodzie doktorskim dr hab. Karola Samsela. 

 

Wyniki głosowania: 

Uprawnieni do 

głosowania 
Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

18 12 11 0 1 

 

Członkowie Rady powołali dr. hab. Jacka Breczkę na recenzenta w przewodzie 

doktorskim dr. hab. Karola Samsela. 

 

3) Głosowanie w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia rozprawy 

doktorskiej, dopuszczenia do publicznej obrony i przyjęcia publicznej obrony pracy 

doktorskiej w dyscyplinie filozofia dr. hab. Karola Samsela 

 

Głosowanie w sprawie powołania dr. hab. Jakuba Kloc-Konkołowicza, prof. ucz., 

jako członka i sekretarza komisji doktorskiej w przewodzie dr. hab. Karola Samsela. 

 

Wyniki głosowania: 

Uprawnieni do 

głosowania 
Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

18 12 12 0 0 

 

Głosowanie w sprawie powołania dr hab. Magdaleny Borowskiej jako członka 

komisji doktorskiej w przewodzie dr. hab. Karola Samsela. 



 

Wyniki głosowania: 

Uprawnieni do 

głosowania 
Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

18 12 7 3 2 

 

Głosowanie w sprawie powołania dr. hab. Wawrzyńca Rymkiewicza jako członka 

komisji doktorskiej w przewodzie dr. hab. Karola Samsela. 

 

Wyniki głosowania: 

Uprawnieni do 

głosowania 
Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

18 12 10 1 1 

 

Głosowanie w sprawie powołania dr hab. Urszuli Zbrzeźniak jako członka komisji 

doktorskiej w przewodzie dr. hab. Karola Samsela. 

 

Wyniki głosowania: 

Uprawnieni do 

głosowania 
Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

18 12 8 3 1 

 

 Rada powołała komisję doktorską w przewodzie doktorskim dr. hab. Karola 

Samsela w zaproponowanym składzie, przyjmując wszystkie kandydatury.  

  

4)  Głosowanie w sprawie powołania  prof. dr hab. Andrzeja Fabianowskiego na 

egzaminatora do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny dodatkowej – 

literaturoznawstwo – w przewodzie doktorskim dr. hab. Karola Samsela. 

 

Wyniki głosowania: 

Uprawnieni do 

głosowania 
Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 



18 12 12 0 0 

  

Rada jednogłośnie powołała prof. dr hab. Andrzeja Fabianowskiego na egzaminatora 

do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny dodatkowej – literaturoznawstwo – w 

przewodzie doktorskim dr. hab. Karola Samsela. 

 

5)  Głosowanie w sprawie powołania dr Małgorzaty Świerk na egzaminatorkę do 

przeprowadzenia egzaminu z języka nowożytnego – angielskiego – w przewodzie 

doktorskim dr. hab. Karola Samsela. 

 

Wyniki głosowania: 

Uprawnieni do 

głosowania 
Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

18 12 12 0 0 

  

Rada jednogłośnie powołała dr Małgorzatę Świerk na egzaminatorkę do 

przeprowadzenia egzaminu z języka nowożytnego – angielskiego – w przewodzie 

doktorskim dr. hab. Karola Samsela. 

 

10. Uchwała w sprawie zmiany tytułu rozprawy w przewodzie doktorskim mgr. 

Tomasza Herbicha  

 

Przewodnicząca poinformowała, że mgr Herbich złożył podanie o zmianę tytułu 

rozprawy doktorskiej z „Religijne filozofie czynu w Polsce i Rosji. Analiza wybranych 

przykładów z XIX i I połowy XX wieku” na „Samowładztwo rozumu i czyn. Krytyka 

filozofii niemieckiej w światopoglądach filozoficznych Adama Mickiewicza i Władimira 

Erna”. Mgr Herbich w podaniu zawarł również wyjaśnienie, dlaczego proponowany tytuł w 

większym stopniu odzwierciedla treść przygotowanej przez niego rozprawy. Wniosek został 

poparty przez prof. Pieroga, promotora pracy. 

Wobec braku uwag i pytań ze strony członków Rady, przewodnicząca zarządziła 

głosowanie.  

 



Wyniki głosowania: 

Uprawnieni do 

głosowania 
Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

18 12 12 0 0 

  

Rada jednogłośnie wyraziła zgodę na zmianę tytułu rozprawy doktorskiej mgr. 

Tomasza Herbicha. 

 

11. Uchwała w sprawie zmian w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych 

materiałów z konferencji międzynarodowych wprowadzonych komunikatami 

Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r. oraz z dnia 18 lutego 2021 r. 

 

Przewodnicząca przypomniała, że członkowie Rady przeprowadzili w tej sprawie 

długą dyskusję na poprzednim posiedzeniu i uznali, że taka uchwała powinna zostać podjęta. 

Uchwała miałaby charakter raczej symboliczny. Propozycja uchwały została udostępniona 

członkom Rady w materiałach na posiedzenie. Nikt nie zgłosił do tego sformułowania uwag. 

Przewodnicząca zwróciła  się do członków Rady z zapytaniem o ewentualne uwagi. 

Dr hab.  Joanna Golińska-Pilarek, prof. ucz., wyraziła wątpliwość, czy – w obliczu 

symbolicznego charakteru uchwały i nieobecność wielu członków Rady – uchwała ta 

powinna zostać przegłosowana na obecnym posiedzeniu Rady. 

Dr Marta Zaręba zaproponowała, aby głosowanie zostało przeprowadzone w 

późniejszym terminie w formie obiegowej. 

Propozycja ta została poparta przez prof. Paprzycką-Hausman i prof. Golińską-

Pilarek.  

Prof. dr hab. Agnieszka Kozyra zwróciła uwagę, że wszyscy członkowie Rady 

zaznajomili się z materiałami, nikt nie zgłosił uwag i w związku z tym, jej zdaniem, nie 

powinno się odkładać głosowania na kolejne posiedzenie Rady.  Jeśli jednak jest możliwość 

głosowania obiegowego, to też popiera tę propozycję.  

Wobec braku sprzeciwu ze strony członków Rady, przewodnicząca poinformowała, 

że głosowanie odbędzie się w trybie obiegowym po posiedzeniu Rady. 

 



12. Dyskusja w sprawie zmian uchwały nr 10 z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie 

określenia szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach 

doktorskich otwartych do 30 kwietnia 2019 r. w Instytucie Filozofii. 

 

Przewodnicząca wyjaśniła, że uchwała nr 10 do tej pory regulowała sposób 

powoływania komisji doktorskich i recenzentów. Propozycja zmian w uchwale wynikała 

częściowo z przyczyn formalnych np. zmiany Instytutu Filozofii w Wydział Filozofii czy 

zmian ostatecznego terminu zamykania tzw. „starych” przewodów doktorskich. Natomiast 

prezydium Rady zdecydowało o zaproponowaniu też innych zmian, które z jednej strony 

lepiej oddadzą wieloletnią praktykę, a z drugiej strony spowodują bardziej płynne przejście 

do nowych postępowań regulowanych przez uchwałę nr 481 Senatu.  

Przewodnicząca poinformowała, że propozycje procedur w nowych postępowaniach 

nie zostały jeszcze do końca opracowane, ale pracom nad nimi przyświeca zasada, aby 

utrzymać dobre praktyki, które funkcjonowały w Instytucie Filozofii, a obecnie na Wydziale 

Filozofii. Jedną z praktyk, którą prezydium uznało za dobrą jest rola promotora – jako osoby 

najbardziej kompetentnej – w proponowaniu składu komisji doktorskich i recenzentów. W 

uchwale nr 10 ta rola nie została uwzględniona. Według przedstawionego projektu promotor 

sugeruje kandydatów na recenzentów i podaje uzasadnienie dla tych kandydatur, natomiast 

nie kontaktuje się z proponowanymi osobami. Promotor miałby też wskazać osoby, które z 

uzasadnionych względów nie powinny recenzować pracy. Promotor mógłby też sugerować 

skład komisji doktorskiej. Rada natomiast miałaby powołać zespół, który by te kandydatury 

opiniował. Druga kwestia, na którą prof. Paprzycka-Hausman zwróciła uwagę, dotyczyła 

propozycji, aby w skład komisji doktorskiej wchodzili: recenzenci, promotor i co najmniej 

5 członków Rady. Przewodnicząca poinformowała, że nie było intencji, aby ten zapis 

zmieniać: członkami komisji doktorskich miały być osoby, które mają uprawnienia do 

nadawania stopni w dyscyplinie filozofia. Obiecała, że tę sprawę wyjaśni. Trzecia kwestia 

dotyczyła terminów. Prof. Paprzycka-Hausman poinformowała, że analizowała te kwestie 

z p. Edytą Bieńkowską. Po pierwsze, aby nie zaburzać harmonogramu powoływanych w 

maju i w czerwcu komisji, najlepiej byłoby, gdyby zmiany zaczęły obowiązywać dopiero od 

lipca. Po drugie, procedura nie zmieniłaby terminu złożenia doktoratu przyjętego przez 

promotora – musiałby zostać złożony na tydzień przed Radą. Natomiast dwa lub trzy 

tygodnie przed Radą aktualna wersja doktoratu powinna być udostępniona zespołowi 

opiniującemu kandydatów na recenzentów i członków komisji.  



Przewodnicząca zrelacjonowała uwagi, które zostały zgłoszone i które zostaną 

rozważone w kolejnej wersji. Zgodnie z pierwszą sugestią, wskazując recenzentów, 

promotor powinien podpisać oświadczenie, że nie ma z nimi konfliktu interesów. Druga 

sugestia dotyczyła tego, by nie wymagać, aby promotor zgłaszał kandydatów na członków 

komisji, a jedynie dać taką możliwość. 

 Przewodnicząca poprosiła członków Rady o opinię w sprawie proponowanych 

zmian.  

Prof. Bigaj zwrócił się z pytaniem, czy według nowych procedur w postępowaniach 

doktorskich nie powinni być powoływani trzej a nie dwaj recenzenci.  

 Przewodnicząca wyjaśniła, że zmiany dotyczą tzw. starych postępowań. 

Prof. Golińska-Pilarek potwierdziła, że w nowych postępowaniach doktorskich 

powoływanych jest trzech recenzentów. 

 

Wobec braku dalszych uwag i zgłoszeń, przewodnicząca podziękowała członkom 

Rady za udział w obradach i zakończyła posiedzenie RNDF. 

 


