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Pan 

Stanisław KARCZEWSKI  

MARSZAŁEK  SENATU 
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Na podstawie art. 84 ust. 1 Regulaminu Senatu my, niżej podpisani senatorowie, 

wnosimy projekt uchwały 

w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Ojca Józefa Marii 

Bocheńskiego. 

Zgodnie z art. 84 ust. 8 do projektu uchwały został dołączony planowany ramowy 

program obchodów. 

Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem uchwały 

upoważniamy senatora Jana Żaryna. 

 

 

 (-) Stanisław Gogacz 
 (-) Jan Żaryn 

http://parlament2015.pkw.gov.pl/351_Wyniki_Senat/0/0/40
nafouki
Data publikacji



projekt 

U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia  

w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Ojca Józefa Marii Bocheńskiego 

W dniu 8 lutego 2020 roku przypada 25. rocznica śmierci Ojca Józefa Marii 

Bocheńskiego. 

Wśród polskich uczonych zajmuje On miejsce wyjątkowe. Reprezentuje najważniejszą 

polską szkołę filozoficzną, zwaną lwowsko-warszawską. 

Urodził się 30 sierpnia 1902 roku w Czuszowie. Studiował prawo na Uniwersytecie Jana 

Kazimierza we Lwowie, ekonomię na Uniwersytecie w Poznaniu, filozofię we Fryburgu, 

teologię w Rzymie. W 1926 roku wstąpił do seminarium, a potem do Zakonu 

Kaznodziejskiego św. Dominika. W latach 1934–1940 był profesorem logiki w Angelicum 

w Rzymie. Habilitował się z logiki w roku 1938 na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1945 

roku był profesorem na Uniwersytecie we Fryburgu, na którym w okresie 1964–1966 pełnił 

urząd rektora. 

Walczył podczas wojen w 1920 i 1939 roku. W stopniu podpułkownika służył jako 

kapelan w II Korpusie gen. Władysława Andersa („De virtute militari. Zarys etyki 

wojskowej”, Kraków 1993). Brał udział w bitwie o Monte Cassino. 

Po wojnie Bocheński pozostał na emigracji. Jest znany w świecie jako zwolennik 

filozofii analitycznej. Podejmował próby modernizacji tomizmu za pomocą logiki formalnej 

(„Logika religii”, Warszawa 1990, „Istota i istnienie Boga”, 1993). Jego prace zostały 

opublikowane w ponadmilionowym nakładzie w wielu krajach, co jest bardzo rzadkie 

w przypadku filozofów. 

Osobną częścią dorobku Bocheńskiego są naukowe analizy marksizmu-leninizmu 

(„Lewica, religia, sowietologia”, Warszawa 1996). Na Zachodzie był uważany za głównego 

znawcę filozoficznych problemów marksizmu, był także założycielem Instytutu Europy 

Wschodniej oraz wydawcą ponad 50 tomów monografii w serii „Sovietica”, a także 

35 roczników kwartalnika „Studies in Soviet Thought”. Bibliografia prac Bocheńskiego 
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obejmuje ponad 100 publikacji książkowych, z których ponad 20 przetłumaczono na język 

polski. 

Całe życie bronił prawd wiary, praw logiki oraz wspierał Polaków walczących 

o wolność. 

Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia rok 2020 Rokiem Ojca Józefa Marii 

Bocheńskiego, by w 25. rocznicę śmierci oddać hołd temu wybitnemu naukowcowi, 

kapłanowi i patriocie. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

„Monitor Polski”. 

 



Planowany ramowy program obchodów 

Okres 25 lat od śmierci o. Józefa Marii Bocheńskiego pokazuje, że jego dorobek oraz 

stosunek do Ojczyzny są cały czas aktualne oraz budzą zainteresowanie w kraju i za granicą. 

Bocheński swoim dorobkiem przyczynił się do uzyskania przez polską filozofię wysokiej 

pozycji na świecie. Polscy filozofowie natomiast docenili Jego dorobek, publikując pisma 

filozoficzne i logiczne w serii „Biblioteka Klasyków Filozofii” jeszcze za życia autora 

(„Logika i filozofia”, Warszawa 1993). Bocheński jest także doktorem honoris causa 

6 uniwersytetów, w tym Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Teologii Katolickiej 

w Warszawie oraz Uniwersytetu w Mediolanie. Wychował wielu uczniów. Jego pisma cały 

czas są przedmiotem zainteresowania, np. ostatnio wznowiono Jego pisma logiczne we 

Włoszech. Poglądy filozoficzne Bocheńskiego są przedmiotem szeregu konferencji zarówno 

za granicą, jak i w Polsce. 

W roku 2020 przewidziano m.in. następujące inicjatywy poświęcone J.M. 

Bocheńskiemu: 

— konferencję ogólnopolską na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 

— konferencję międzynarodową organizowaną przez Międzynarodowe Stowarzyszenie 

Ontologii Formalnej, 

— obchody rocznicy śmierci Bocheńskiego na Uniwersytecie we Fryburgu, 

— wyemitowanie w lutym 2020 roku przez Program 1 TVP widowiska teatralnego 

poświęconego osobie J.M. Bocheńskiego oraz wyemitowanie przez Program 2 TVP filmów 

dokumentalnych Jemu poświęconych. 

Patrząc z perspektywy ćwierćwiecza, można powiedzieć, że J.M. Bocheński dobrze 

zasłużył się Ojczyźnie jako żołnierz, uczony i obywatel. W okresie powszechnego 

kwestionowania autorytetów postać i postawa Bocheńskiego mogą być dla wielu osób 

z młodego pokolenia drogowskazem. 
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