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Od Redakcji
Po ukazaniu się pierwszych numerów naszego „Rocznika” otrzymaliśmy szereg listów gra-
tulacyjnych. Dziękujemy za nie wszystkie. Każdy z nich sprawił nam taką samą satysfakcję  
i radość. Szczególnie jednak chciałbym podziękować ks. kardynałowi Marianowi Jaworskie-
mu, emerytowanemu metropolicie lwowskiemu, a zarazem znanemu tomiście, ks. kardy-
nałowi Zenonowi Grocholewskiemu, prefektowi Kongregacji Wychowania Katolickiego,  
ks. biskupowi Wiesławowi Meringowi, ordynariuszowi włocławskiemu, oraz ks. profeso-
rowi Mieczysławowi Olszewskiemu, dyrektorowi Biblioteki Archidiecezjalnego Wyższego 
Seminarium Duchownego w Białymstoku, którzy jako pierwsi nam pogratulowali. Będzie-
my się starali, aby kolejne numery „Rocznika Tomistycznego” spełniały pokładane w nim 
nadzieje, wyrażone w tych gratulacjach.

„Rocznik Tomistyczny” ma być w zamyśle Redakcji magazynem tomistycznym, co oznacza, 
że nie staramy się „profilować” lub „formatować” poszczególnych numerów: wszystkie 
nadesłane teksty recenzujemy i redagujemy. Jednak czasami jakaś problematyka dominuje 
w „Roczniku” w sposób nieplanowany. Tak było w tomie z roku 2013, gdzie dominowały 
teksty na temat szeroko pojętej tomistycznej filozofii poznania. Natomiast obecny numer 
całkiem świadomie chcieliśmy poświęcić szeroko pojętej, ale klasycznie rozumianej etyce. 
Wydaje się bowiem, że etyka tomistyczna jest dziś jedyną żywą wersją klasycznej etyki 
normatywnej, ciągle żywej w chrześcijaństwie, a także coraz częściej upowszechnianej 
w ramach np. etyk zawodowych. Postanowiliśmy nawiązać do pomysłu, który przed 
kilkunastu laty zrodził książkę zatytułowaną Zagadnienie etyki zawodowej1. Polegał on na 
przedstawieniu kilku dyskutowanych wówczas etyk zawodowych w świetle sformułowanej 
przez prof. Mieczysława Gogacza „etyki chronienia osób”. Dziś zainteresowanie etykami 
„specjalnymi” (w tym zawodowymi) jest nie mniejsze niż wtedy, a nawet można powie-
dzieć, że liczba tematów, które zostały objęte specjalną refleksją etyczną niepomiernie 
wzrosła. Dlatego proponujemy nie tylko etyki zawodowe (a i tu postaraliśmy się o nieco 
inny ich „zestaw” niż we wspomnianej książce).

Ponadto, jak zwykle w „Roczniku Tomistycznym”, mamy analizy źródłowe na podstawie 
tekstów św. Tomasza, przekłady, recenzje i sprawozdania. Numer otwierają artykuły swo-
iście „programowe” – pierwszy, wykazujący konieczność studiowania tomizmu w naszych 
czasach oraz następny, przypominający główne tezy „etyki chronienia osób”.
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1 Zagadnienie etyki zawodowej, praca zbiorowa pod red. A. Andrzejuka, Warszawa 1998. 
Przygotowanie publikacji poprzedziła konferencja pod tym samym tytułem, zorganizowana 
w ówczesnej Akademii Teologii Katolickiej 10 kwietnia 1997 roku. Książka dostępna jest pod 
adresem: http://katedra.uksw.edu.pl/biblioteka/publikacje.htm.


