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A. Życiorys doktoranta 

 

Ur. w Częstochowie, w [1358 roku hidżry] 1968 r., [w pehlewijskie święto 

Tiragan, czyli] 5 lipca. 

 

1. Ukończył I L.O. im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie (matura 

1987). W liceum tym uczęszczał do klasy o profilu humanistycznym, 

tzn. o rozszerzonym programie filologiczno-językowym (4-letnia 

łacina, zajęcia z polskiego i niemieckiego prowadzili nauczyciele ze 

stopniem doktora). [Wówczas było to jedno z najlepszych liceów w 

kraju, które kończyli wcześniej m.in. znani poeci: Tadeusz Różewicz i 

Halina Poświatowska, oraz aktorka Kalina Jędrusik. Dawniej liceum to 

było żeńskie, a i do dzisiaj ¾ jego uczniów stanowi płeć piękna.] 

2. W okresie licealnym doktorant uprawiał strzelectwo sportowe, będąc 

juniorem młodszym w klubie AZS Częstochowa (strzelał w konkurencji 

karabinka pneumatycznego oraz karabinka sportowego – kbks czyli 

kbk ak [tj. na amunicję ostrą]. 

3. Po ukończeniu liceum doktorant rozpoczął naukę w Studium 

Ekonomicznym w Częstochowie, gdzie uczęszczał przez rok (1987-

1988). 

4. Następnie podjął studia prawnicze (1988) na Uniwersytecie Śląskim, 

które kontynuował przez 3 lata (do 1991). 

Interesując się zmianami ustrojowymi i gospodarczymi zachodzącymi 

w kraju, wziął udział w Międzynarodowym Sympozjum Ekonomicznym 

studenckich kół naukowych w Jeleniej Górze, gdzie zdobył I nagrodę 

za przedstawiony tam referat, będący skrótem własnej rozprawy pt. 

„Integracja europejska” (1990). 

Otrzymał za to dyplom uznania oraz pamiątkowy medal od Rektora 

Uniwersytetu Śląskiego (1990). 

5. W 1991 przeniósł się do Krakowa, gdzie podjął pracę w spółce 

handlowej, jako doradca ds. kontraktowych. 

6. W 1993 rozpoczął studia filozoficzne na Uniwersytecie Jagiellońskim, 

które kontynuował do 1996 (3 lata). 

[Nosił się wówczas z zamiarem napisania pracy magisterskiej o 

Giambattiście Vico, której de facto duża część powstała, bowiem 

doktorant przygotował o tym filozofie dwie większe prace zaliczeniowe 

o łącznej objętości około 50 stron.] 

 

 

7. W 1997 roku jednak, z przyczyn zawodowych, przeniósł się do 

Warszawy i w związku z tym musiał na pewien okres zawiesić studia 
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filozoficzne. Podejmował pracę w różnych branżach, aż w roku 1999 

założył własną działalność gospodarczą w branży poligraficzno-

wydawniczej. 

[Okres przerwy w studiowaniu filozofii pozwolił jednak doktorantowi 

nabrać bardzo pozytywnego dystansu do interesujących go zagadnień 

filozoficznych, oraz przemyśleć i określić własne poszukiwania w 

filozofii.] 

8. W 2000 doktorant podjął ponownie studia filozoficzne, zapisując się 

jako student zaoczny na UKSW. [Wybrał tę uczelnię, chcąc dokładniej 

zapoznać się z filozofią klasyczną – zwłaszcza średniowieczną – oraz z 

patrystyką.] 

Dyplom magistra filozofii uzyskał w 2003 roku na podstawie pracy „Byt 

i sens. Analiza językowa pryncypiów bytu (w filozofii starożytnej i 

średniowiecznej – A.K.)”, napisanej pod kierunkiem prof. Artura 

Andrzejuka. Jej recenzentem był ppłk dr Jerzy Niepsuj. Egzamin 

magisterski doktorant złożył z wynikiem bardzo dobrym. 

9. W 2003, po studiach, doktorant wyjechał na dłuższy pobyt na Irlandię, 

gdzie m.in. uczył się języka irlandzkiego (gaelickiego) w tzw. 

gaeltachcie [wym. goiltocht], czyli rejonie irlandzko- języcznym, na 

wyspie Cape Clear w hrabstwie Cork, u południowo-zachodnich 

wybrzeży Irlandii.  

Za namową prof. Artura Andrzejuka wrócił jednak do kraju, w celu 

zapisania się na studia doktoranckie. 

10.  Do studium doktoranckiego przy Wydziale Filozofii Chrześci- jańskiej 

na UKSW, doktorant został przyjęty w 2004. 

W 2007 (czerwiec) przedłożył Radzie Wydziału swoją rozprawę 

doktorską pt. „Bycie i sens. Analiza językowa pryncypiów bytu w 

filozofii nowożytnej”, po czym został dopuszczony do dalszych etapów 

przewodu doktorskiego. Jako recenzenci pracy zostali powołani: prof. 

dr hab. Jerzy Perzanowski (UJ i Ignatianum), oraz prof. UKSW dr hab. 

Tadeusz Klimski. 

 

B. Zainteresowania naukowe doktoranta 

 

Doktorant w swych zainteresowaniach naukowych skupia się z jednej 

strony na problematyce filozoficznej, a z drugiej na lingwistycznej, przez 

co poszerza i jednocześnie uszczegóławia zakres swoich badań, łącząc 

obie te dyscypliny. W ramach filozofii szczególnie interesują go dwa 

działy: historia filozofii i ontologia, a w zakresie historii filozofii – w 

związku z powyższym – historia ontologii.  

Obok tych dyscyplin zajmuje się on jednak również lingwistyką, 

szczególnie tą, którą określa jako lingwistykę filozoficzną. W ramach 

swych zainteresowań językoznawczych doktorant obecnie bardziej skupia 

się na językoznawstwie historycznym, leksykografii i etymologii. W swej 

dalszej pracy badawczej ma on jednak zamiar zająć się także 

problematyką tzw. języka uniwersalnego (lingua universalis). Wstępnym 

efektem tych badań miałaby być najpierw – w obszarze samej filozofii – 

gramatyka języka filozoficznego. 



Doktorant w swoich badaniach wykazuje wielki szacunek dla tradycji 

filozoficznej, zwłaszcza dla starożytnej (greckiej), scholastycznej i 

leibnizjańskiej (Leibniza uważa za główny „zwornik” obydwu 

wcześniejszych tradycji, a zarazem za najważniejszy „pomost” do filozofii i 

lingwistyki współczesnej). 

Prócz tego jednak doktorant zna i sięga do innych, pozaeuropejskich 

tradycji filozoficznych, jak na przykład do filozofii indyjskiej, czemu dał 

wyraz w swej pracy magisterskiej, poświęcając jej jeden z rozdziałów. Z 

tego względu, podejście doktoranta do filozofii można określić jako 

szczególnie ekumeniczne, cechujące się dużą otwartością, ciekawością 

różnych filozoficznych ujęć i języków. A w związku z tym badania, które 

doktorant podejmuje, otwierają również szersze pole dla uprawiania 

filozofii porównawczej. 

 

C. Referaty i publikacje doktoranta 

 

C 1. Referaty 

 

Doktorant wygłosił trzy większe referaty, wszystkie poświęcone 

problematyce lingwistyki filozoficznej, ujmujące ją jednak z różnych stron, 

w różnych jej aspektach i zastosowaniach: 

 

1) Lingwistyka filozoficzna a historia filozofii (zaprezentowany 17 marca 

2005 w Komorowie k/o Warszawy, na posiedzeniu Katedr Historii 

Filozofii UKSW), 

2) Lingwistyka filozoficzna a ontologia (zaprezentowany 29 czerwca 2006, 

tamże), 

3) Z problemów lingwistyki filozoficznej (zaprezentowany 12 grudnia 2006 

w ramach konferencji lingwistycznej „Językoznawstwo historyczne i 

typologiczne – w 100-lecie urodzin prof. Tadeusza Milewskiego”, Polska 

Akademia Umiejętności, Kraków). 

 

Autostreszczenia i relacje z dwu pierwszych referatów są zamieszczone na 

stronie internetowej Katedr Historii Filozofii UKSW: 

www.katedra.uksw.edu.pl. 

 

 

 

 

 

 

C 2. Publikacje 

 

Doktorant skupiwszy się w ramach studiów doktoranckich raczej na 

pisaniu swej, dość obszernej rozprawy doktorskiej, niewiele w tym czasie 

publikował, ale te przyczynki, które opublikował, mogą wydać się 

interesujące: 

 

http://www.katedra.uksw.edu.pl/


1) W drodze do Itaki. Wspomnienie o Stanisławie Podobińskim /filologu i 

lingwiście/ (w:) Na rozstaju słów, na rozdrożu myśli. /Księga/ In 

memoriam Stanislai Podobiński, red. E. Sadowska, Akademia im. Jana 

Długosza, Częstochowa 2004, s. 101-103, 

2) Omówienie książki „Od krucjat ku spotkaniu z muzułmanami w duchu 

św. Franciszka z Asyżu” (w:) „Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego”, 

nr 2, Opole 2005, s. 203-204, 

3) przedruk fragmentu tegoż (w:) „Studia Oecumenica”, t. 5, Opole 2005, 

s. 419. 

 

Poza tym doktorant opublikował jeszcze artykuł o charakterze więcej 

eseistyczno-literackim, zawierający wszakże celną krytykę 

postmodernizmu: 

 

4) Piszę więc jestem (w:) Przyzywanie głębi do kręgu słów, myśli, idei i 

działań, red. S. Podobiński, B. Snoch, Wydawnictwo WSP, 

Częstochowa 2000-2001. 

 

W druku natomiast znajdują się obecnie następujące pozycje 

przygotowane przez doktoranta: 

 

1) Z problemów lingwistyki filozoficznej (tj. w/w referat) (w:) 

Językoznawstwo historyczne i typologiczne. Księga konfe- rencyjna dla 

uczczenia pamięci prof. Tadeusza Milewskiego, Polska Akademia 

Umiejętności, Kraków: spodziewany druk w 2 poł. 2008 r., 

2) Człowiek i słowo. Wybór pism lingwistycznych i filologicznych 

Stanisława Podobińskiego, Warszawa: spodziewany druk w poł. 2008 

r. (redakcja tomu, życiorys Autora, posłowie i nota edytorska napisane 

przez doktoranta). 

 

 

 

kwiecień 2008                                           Adam Królikowski 

 

       

 

 


