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Od Redakcji
W dniu 1 sierpnia 2013 roku przedwcześnie odszedł od nas Pan Profesor Tadeusz Klimski, 
członek Rady Naukowej „Rocznika Tomistycznego”, uczeń i wieloletni najbliższy współ-
pracownik prof. Mieczysława Gogacza, kierownik Katedry Historii Filozofii Nowożytnej 
i Współczesnej Akademii Teologii Katolickiej i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego, prorektor uniwersytetu w latach 2005-2012.

Z uczelnią tą prof. Tadeusz Klimski był związany od 1970 roku, najpierw jako asystent 
wolontariusz, a od 1973 roku jako pracownik etatowy, którym był nieprzerwanie do swej 
śmierci (tuż przed nią otrzymał wypowiedzenie, w myśl którego 30 września 2013 roku 
miał być ostatnim dniem jego pracy na UKSW). Był więc Tadeusz Klimski całe życie czło-
wiekiem uniwersytetu, z którym zawsze się utożsamiał i któremu starał się służyć z całych 
sił. Świadczy o tym chociażby fakt, że przez 28 lat zasiadał w Senacie uczelni. Zorganizował 
studia zaoczne (niestacjonarne) i podyplomowe, których absolwentami jest wielu czyn-
nych dziś w Polsce filozofów. Uczelnię też reprezentował na zewnątrz: w czasie „karna-
wału «Solidarności»” (w latach 1980-1981) zakładał na ATK NSZZ „Solidarność” i został 
przewodniczącym Komisji Zakładowej, w ponurych latach osiemdziesiątych służył pomocą 
ks. prymasowi Józefowi Glempowi w ramach Prymasowskiej Rady Społecznej (w II ka-
dencji w latach 1986-1990), a w latach dziewięćdziesiątych był członkiem rady Krajowego 
Instytutu Akcji Katolickiej.

Szczególną rolę odegrał na uniwersytecie, będąc prorektorem odpowiedzialnym za jego 
rozwój, rekrutację oraz kontakty międzynarodowe. Dynamiczny rozwój uczelni, który 
dokonał się w latach 2005-2010 za rektoratu ks. prof. Ryszarda Rumianka († 10 kwietnia 
2010), stanowi dzieło także prof. Tadeusza Klimskiego.

W ostatnich latach słabnące siły Profesora pochłaniała w dużym stopniu działalność 
administracyjna i społeczna. Oprócz bowiem funkcji prorektora był też wiceprezydentem 
Federacji Uniwersytetów Katolickich Europy (Fedération des Universités Catholiques 
Europènnes); pełnił ponadto szereg innych obowiązków uniwersyteckich, nie wyłączając 
dydaktycznych. Wobec tego w „Roczniku Tomistycznym” postanowiliśmy przypomnieć 
niektóre tematy badawcze podejmowane przez prof. Tadeusza Klimskiego: zagadnienie 
prawdy i problematykę jedności w filozofii klasycznej.
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