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Dr Piotr Domeracki obronil pracg doktork4 poSwigcon4 ,,Filozoficznemu wymiarowi

fenomenu samotnoSci" (Wydzial Humanistyczny Uniwersytetu Mikolaja Kopernika w

Toruniu) w 2007 roku, wczeSniejsze studia magisterskie zfl/'ozofti ukoriczyl prac4 poSwigcon4

,,Toposowi samotno3ci w dziejach filozofii. Przegl4d stanowisk" (Wydzial Humanistyczny

Uniwersytetu Mikc*aja Kopernika w Toruniu) w 2003r. Od roku 2007 pracuje na stanowisku

adiunkfa w lnsgrtucie Filozofii Uniwersytetu Mikolaja Kopemika w Toruniu, od 2015 w

ZakJadne Etyki Insfftutu Filozofii UMK.

1. Osi4gnigcia naukowe

Obszarem naukowych zainteresowari Habilitanta jest przede wszystkim etyka i

antropologia. Po zapoznariu sig z dorobkiem naukowym & P. Domerackiego, mozna

stwier&ii z cal4 pewnoSci4, 2e jak dot4d napisal on kilkadziesiqt r6znego rodzaju tekst6w

(ksiqzek, rozdzial6w monogra.fii, artykul6w itd.), z kt6rych zdecydowana wigkszoSi dotyczy

problematyki samotno3ci. Pozostale teksty, kt6rych jest niemalo i dotycz4c r62nych krvestii,

fworz4 raczej ciekawy dodatek do tego zagadnienia. 7-atem gl6wnym tematem tworz4cym

centralne zagadnienie naukowe, wok6l kt6rego skupia sig aktywnoSd naukowa dr. P.



Domerackiego, jest samotnoSi. T4 problematyk4 zajmuje sig on bowiem zacrynaj4c od pracy

magisterskiej przez doktorat do obecnego momentu. Tw6rczoS6 Habilitanta zgadnie z

procedur4 oceny dorobku podzielii moima na dwie czgsci. Pierwsza obejmuje okres po

napisaniu doktoratu, druga dotyczy monografii Horyzonty i perspeWywy monoseolagii.

Filozoficzne studium samotnoSci, kt6ra zostala przedstawiona jako rozprawa habilitacyjna.

Dorobek naukowy Habilitant om6wig posluguj4c sig tym dwuczgSciowym schematem.

Zwrryane z pierwszym obszarem publikacje otwieraj4 artykuty: Zwiqzki samotnoSci z

lrontemplacjq w perspektywie filozoficznej lKultrxa i Edukacja 2008), Philosophy af Garden

as a Philosophy of Loneliness (w monografii zbiorowej Space of a Garden- Space of Culture

(ed.) G. Gaz&a and M. Golob), Topos samotnosci w filozoJii mistycznej (Filozofia Religii t. 5,

2A09), Zla samotnoSf. I4r krggu malistycznej koncepcji samotnosci (w monografii zbiorowej

pod red. R. WiSniewski, M. Jaranowski Koncepcje i problemyfilozafii zla2009). Wymienione

teksty oraz gnrpa tekst6w opublikowanych kilka lat p6zniej takich jak MiloSt i samotnoSt -
lconfrontacje (w Filozofia ChrzeScijariska tom. 11. 2014), Negaljologie sfery publicznei.

Spoleczna anomie, apatia i atomia, czyli w lrggu mono(seo)lcrajci @uch Filozoficzny-2,2014)

oraz Paradygmatyczne lanceptualizacje samotnoSci i wspdlnotowoSci w dyshtrsie

monasealogicznym (w Filozofia ChrzeScijanska tom.lZ, 2015), Wsphlnotowi, chot samotni.

Paradoksy Ortegowskiej filozofii zycia (Annales Universitatais Mariae Curie-SHodowska

Lublin 2015) przyhaleaq do gl6wnego nurtu badaf Habilitanta kt6re dotycz4 kwestii

samotnoSci. Znaczna czgsd tych tekst6w, przerobionych lub nie, wejdzie p6zniej w sklad

monografii, cz! raczej stanie sig rozdzialami monografii Horyzonty i perspektywy

monoseologii, kt6ra jest rozprawe habilitacyjn4. Tg linig rozwoju uzupehria autorska

monografia P. Domerackiego zaQrtulowana Rozstaje samotnoSci. Studium filozoficzne

(Wydawnictwo Nomos, Krak6w 2016). Talicz4ca 380 stron ksiqzka z kolei jest, jak sig zdaje,

ptzerobion4 i rozbudowan4 wersj4 dokloratu. Wynika st4d pewien paradoks i jednoczeSnie

trudnoS6 dla recenzenta . Z jednej sftony bowiem doktorat i wszystko co z nim zvri4Tane stanowi

wprawdzie punkt odniesienia przy ocenie dorobku naukowego w procesie oceny Habilitanta

ale nie powinien byd brany pod uwagg, gdyz dotyczy zupehrie innego procesu, w trakcie

kt6rego przyznawano tytul doktora. Z drugiej, w przypadku P. Domerackiego zostal on

gruntownie przerobiony i wzbogacany, co w efekcie dalo dzielo dojrzale i wielowymiarowe

stanowi4ce w swojej dyscyplinie, czyli w filozoficznej refleksji nad samotnoSci4 pozycje

niemalze klasyczn6 a przynajmniej jeSli nie klasycznq to bez w4tpienia 1okuj4c4 j4 w rzgdzie

lektur niezbgdnych w danej dyscyplinie. Ten fakt poSwiad cza zxesrt4trmieszczenie na pocz4tku

rozprawy wstgpu napisanego przezBena L. Mijuskovic4 a wigc osoby o ugruntowanej pozycii



i migdzynarodowym autorytecie w tej dyscyplinie. Ksiqzka P. Domerackiego stanowi dobrze

napisane hermeneutyczne studium, kt6rego przedmiotem stala sig problematyki samotnoSci

tontruZana z historyczno-systematycznej perspekfywy. Autor staral sig w nim wypracowaC

podstawowe pojgcia analizy tego zlohonego fenomenu. Jak sig zteszt4 okazuje siggal po

zawarte tam rozstrzygnigcia w wielu swoich tekstach. Omawian4 grupg tekst6w moina wigs

potraktowad jako przl,gotowanie dla ro4prawy habilitacyjnej i dokladnie przeSledzid niekt6re

tematy, kt6re stopniowo sig pojawiaj4. PoSr6d fych tekst6w jest jeden, kt6ry wzbudzil moje

wqtpliwoSci. Chodzi o Negakjologie sfery publicznej. Spoleczna anomia, apatia i atomia, czyli

w lvggu mono(seo)lcrajci.Prry tej okazji chcialbym zwr6cid uwagg na pewn4 cechg pisarstwa

dr. P. Domerackiego. Autor og6lnie pisze poslugujqa sig raczejjgzykiem jasnym, cho6 nieco

barokowym z rozbrtdowan4 ornamentyk4, & w jego analizach dostzec moina troskg o

doprecyzowanie znaczef. i jednoznaczne okreSlnie pojge. Ma on przy tym pewrrq nieodpart4

jak sig wydaje, sklonnoSd do tworzenia neologizrn6w araz siggania do greckich lub laciriskich

pojEd przy ich tworzeniu. Nie byloby to niczym ffirg"rprzeciwnie, gdyby utrzymywalo sig

w pewnych dyktowanych przez rozsEdek granicach. Niekiedy jednak autor lvraz z jgzyttem

Swigtuje i w6wczas dqzenie do tworzenianaukowej nomenklatury przeistaczasig w granicz4cy

z grotesk4 slowotok, co dobrze ilustruje przywolany artykul o wdzigcznie brzmi4cym tytule:

Nega'ry'ologie sfery publicznej. Spoleczna anomio, apatia i atamia, eryli w krggu

mono(seo)lvajci.

Do pierwszego obszaru publikacji naleZq takze teksty, kt6re dotycz4 wielu r6znych

zagadnieri. Pokazuja one szerokie pole zainteresowaf Habilitanta wykraczaj4ce Wn obszar

mi?izany z samotnoSci4. Mieszcz4 sig tutaj takie teksty jak: Blahe horyzonty Vattimowskiej

etyki interpretacji (Filozofia Chrze$cijansk4 t. 6,2009),poSwigcone analizie hermeneutyki G.

Vattimo, Detranscendalizacja rozumu monologicznego. Antycypacje Feuerbachowskie

(Filozofia Dialogu, 1.8, 2009) historyczne studium stanowiska Feuerbacha jako dialogika

Aristocratism of the Spirit in Henryk Elzenberg's Philosaphy (Dialogue and Universalism, n.

8-9/2A0q skupiaj4cy sig na kwestii arystokratyzmu ducha Henryka Elzenberga, Deontologia

Hamstwa: czego mozemy sig nauczyt od Maclntyre 'a (w red. Zuziak, Wl., Byrska, J. Klamstwo

w 2yciu publicznym, Krak6w 2009) poSwigcony analizie klamstwq Kontrowersje wokil dobra

wspdlnego (wred. Probucka D. Dabrowspdlne,Krak6w2010), ciekawa analizakategorii dobra

wsp6lnego, Zrdwnowa:2ony rorwdj jalm nowa etyka pr4tszloSci (Kultura i Edukacja" ffi. 4,

2010) poSwigcony tytulowemu zr6wnowaZonemu rozwojowi w relacji do etyki. Do

wymienionych tekst6w dochodz4: Prawo do duchowaici: Williama Jamesa dialog migdzy

sceptykiem, agnostykiem i inteleWualistq. W setnq rocznicg Smiercifilozofa (Ruch filozoficzny,



3, 2010) poswigcony analizie pojgcia duchowoSci, wspomnieniowe Memorabilium hr czci

Profesora Edwarda lwona Zielinskiega @uch Filozoficzny , 1o 20ll), Lgk przed utratq Zycia w

lrontelcscie etyki spelnionej nowoczesnoSci (w red. Probuck4 D. Etyka i sens zycia, Krak6w,

2Ol1) oparte na analizie Zrildet podmiotowo.fci Charlesa Taylora studium nowoczesnoSci,

Podstawy edukacji i lcsztaltowania Swiadomoici spolecznej w duchu zrdwnowaZonego rozwoiu

(w red. W. Tybrnski, Zasady ksztaltowania postaw spr4lajqcych wdra2aniu zrdwnawahonego

rozwoju,Toruf, 2}Ll)napisane wrazzW. Tyburskim studium o etyce Srodowiskowej. W tym

obszarze rnieszcz4 sig r6wnie2: Zyczliwoit, (w SzeSt cndt mniejszycfu Torui 2012) napisana

wsp6lnie z M. Jaranowski i M. Zdrenk4ksiasleczka podwigcona wybranym cnotom etycznym,

Implikncje etyczne ontologii fundamentalnej Jean-Paul Sartre'a (w Jean-Paul Sartre w

poszukiwaniu moralnosci. Etyczne dziedzictwo myfli, Poznari, 2013) ciekawy tekst o etycznych

implikacjach ontologii fundamentalnej Sartre'4 Ekaantropologia antyhumanistyczna.

Przypadek Johna Nicholasa Graya (w Studia Ecologia et Bioethicae,13,2015) poSwigcony

stanowisku J.N. Gray4 Bierdiajewowskafilozofia czlowieka jalcofiIomfia dialogu (Sofi4 vol.

15, 2015) artykul o Bierdiajewie jako dialogiku, Kondycja Kosciola Katolickiego w Polsce-

Autorytet i Komunikacja (Poznan 2015) ksiq2ka napisana wrazz P. Stzyzynskim poSwigcona

problemom koSciola katolickiego w Polsce, czy Heterologia, od stygmoryzacji do gloryfikacii

innego w filozafii (w red. M. Jedliriski, K. Witczalg Oblicza abcoSci, Bydgoszcz , 2016) analiza

tematu innegoo jedflego z cenfalnych dla wsp6lczesnej filozofii orcz NieuchronnoSt

nihilistycznej zdolnoSci niszczenia. W tcrggu etyki przemocy. Aktualia (w.(red.) Drwigga, M.,

Strzelecki, Filozofio wobec zta. Od spekulacji do transgresji. Philosophy and Evil. From

Speculation to Transgression, l{rak6w,201S) analiza z.wiqz.ana ze wspolczesn4 form4 zla. W

tak zarysowanym obszarze pojawia sig kilka charakterystycznychdla P. Domerackiego kwestii,

kt6re wyznaczaj4bogate i r6znorodne pola zainteresowari Habilitanta. Nalez4 do nich przede

wszystkim zagadnieniaetyczne i antropologiczne, ale opr6cz tego pojawiaj4 sig tak:Ze kwestie

rwiryane z hermeneutyk6 histori4 filozofii i jej tematami, a nawet zagadnienia religijne, gdzie

analizadoSwiadczeri mistycznych sqsiaduje z trosk4 o aktualny, ziemski stan koSciola.

Podsumowuj4c: wykaz prac opublikowanych pomigdzy dokloratem a przedlozeniem

rozprawy habilitacyjnej obejmuje bardzo r62norodne publikacji, kt6rych liczba wynosi 50.

WigkszoSd tych artykul6w, monogra.fii, roz.dz.ratr6w monografii, czg$ci ksiq"zek i ksi4zek byla

recenzowana oraz publikowana w renomowanych czasopismach i wydawnictwach. Teksty te

publikowane w r6znych, w wigkszoSci og6lnopolskich wydawnictwach, s4 dobrze napisane.

Dorobek jest r62norodny i bogaty. Czg3d omawianego dorobku poprzedzaj4 i przygotowujq

material dla rozprawy habilitacyjnej, czy dokladniej stanowi4 czg$6 rozprawy habilitacyjnej.



PoniewaZ od uzyskania tytulu doktora uptynglo 13 lat mo2na uzna(' ten dorobek za calkiem

bogafy. Jedyna rzecz, kt6ra wypada vrryruirie slabo to publikacje w obcych jgzykach i

czasopismach migdzynarodowych. Trudno bowiem uznal dwa skromne teksty napisane i

wydnrkowane w jgzyku angielskim za imponuj4cy dorobek.

Przejdg teraz do oceny sarnej rozprary habilitacyjnej. Ta obszerna, kcz4ca 425 stron

praca zatyhrlowana Horyzonty i perspektywy monoseologii. Filozoficzne studium samatnosci

(Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikolaja Kopemik4 Toruri 2018) dotyczy $rtulowego

problemu samotnoSci. Trzeba od razu powie&iei, 2e znaczrrq, jeSli nie zdecydowanie

przewaiaj4c4czg{i6rozprary,moznabylo wczeSniej poz-na| czytfliqc wspomniane juz affykuly

Habilitanta. Tak sig bowiem sHada" 2e wymienionaprzeze mnie wczefniej czgS6 dorobku, na

kt6re skladaly sig artykuty poSwigcone samotnoSci, stala sig podstaw4 dla rozprawy

habilitacyjnej. Autor zreszt4 uczciwie to przymaje we wprowadzeniu (s.66) i w nocie

bibliograficznej, moima jedynie zapyta6: czy wszystkie one rzeczywiScie zostaly ,,gtuntownie

poprawione i uzupetnione"? Niekt6re znrchz pewnoSci4.

Rozprawa rczpoczynasig rozbudowanyrn, gdy2 liczqcym 60 stron, sprawiaj4cym wrazenie

nieco chaotycznegoffirowadzeniem. Autor przedstawia w nim gl6wne zagadnienie, kl6rym

bgdzie sig zajmowal. Co wazne, we wstgpie, kt6ry nie ma przejrzystej struktury, Habilitant

siggaj4c po dane z ririelu dyscyplin naukowych, nie tylko filozofii, ale takZe r62nych odmian

psychologii, kognitywistyki, pedagogiki itd. wyraznie zanierza ui46 samotnoSd jako

zagadnienie z zasady interdyscyplinarne. Nastgpnie przechodzi do analiz filozoficznych

deklaruj4c jednoczeSnie cel rozprawy, w kt6rej praglie na nowo odkryi samofiroSd, pz-ebada(:

r6zne jej aspekty, aleprzede wszystkim,,zreorientowa6 nasze postrzeganie samotnoSci w stronq

uznania jej zaniezbywalny, petrnoprawny, fw6rcry i rozwijaj4cy, chod niew4tpliwie trudny i

wymagaj4cy, element irycid' (s. a3). Zatem samotno$d w oczach Habilitanta jawi sig jako

niezbywalny element ludzkiego Zycia i winna jako taka by6 potraktowana znalein4 powag?.

Autor podzielil swoje dzielo na 10 rczdzial6w, kt6re tworz4 4 czgsci. W czgSci pierwszej,

rczd"iake pierwszym przeprowadzone zostaly analizy metodologiczne wraz z wuinymi

rozr6znieniami poztaralaj4cymr lepiej zronrnie(, fenomen samotno$ci. Od fenomenu droga

wiedzie do pojgcia samotno3ci, kt6ry ma zdaniem dr. P. Domerackiego ,, charakfer relacyjny''.

To wazne okreSlenie dla strategii autora w calym dziele, poniewaz pozwala mu umieszczad

ro7gira7arda nad samotnoSci4 w r6znych kontekstach. W drugim rczdziale przedstawione

zostaj4poglqdy Epikurajako filozofa samotroSci.Przyznanszczerze,Ze pow6d umieszczenia

tych ciekawych analiz z .vqt.rui:nte metodologicznymi rorwahaniami z rczdz. 1 w jednej tj. w



pierwszej czgscinie do korica jest jasny. Moznato oczywiScie tlumaczy6 jako odwolanie sig do

jednej z pierwszych historycznych koncepcji filozofii samotnoSci, ale nie jest to do korica

przekonywujgcy a.rgument, szczeg6lnie gdy uwzglgdni sig po pierwsze bardzo rozbudowane

wprowadzenie, a szczeg6lnie, po drugie, wczesniejszl ksi4ikg Habilitanta czyli Rozstaie

samotnoSci, gdziepodzial historyczny ma swoje pdne uzasadnienie. lnaczej rueczwygl4da w

czgsei drugie i trzeciej. Tworz4 one dobrze uzasadnione caloSci. W sklad drugiej czqSci

zatyhrlowanej ,,Kontemplatywno-mistyczne aspekty samotnoSci" wchodz4 dwa rczdziaNy:

rczdzial trzeci pokazuj4cy zwiqzkr samotnoSci z kontemplasiq otaz tozdzial czwatty

odnosz4cy sig do relacji miEMy samotnosci4 a mistyk4 ' Cz93t' ttzecia ksiaz'ki nosz4ca tytul

,,sojusznic zkazla.Negatywistyczne implikacje samotnosci", z kolei rozszerzahoryzont badaf,

nad samotnosci4 dodaj4c do niego tozdziaN 5, w kt6rym autor analizttie ,,214 samotnoSd" oraz

rczdzial. 6, gdzieprzedstawiony zostaje problem cierpienia.

Najbardziej obszem4 czgsci4monografii jest czESd czvtafiazatytulowana ,,Od samofrrosci

do wsp6lnotowo Sciizpowrotem" (s.221-354). Sklada sig ona zcrtercchls2dzial6w:rozdziaLu

7 ,,Paradygmatyczne konceptualizacje samotnoSci i wsp6lnotowoSci w dyskursie

monoseolo gicntym", rozdzialu 8 ,,Migdzy samotnoSci4 a wsp6lnotowoSci4: eksplikacje

Bierdiajewowskie", rozdzsalvg,,wsp6lnotowi, cho6 samotni. Paradoksy ortegowskiej filozofii

irycid' oruz rozdziatu 10 ,,MiloS6 i samotnosc - konfrontacje"' Prawdq m6wi4c' stanowi ona

rdzeicalosci i zawlennajciekawsze, moim zdaniem, tozvtuzaaia poswigcone samotnosci'

Autor w tej czgsci l4czy w jedna calosd analizy i odwolania historyczne oraz pr6b9

rekonstrukcji r62nych sposob6w rozumienia samotnosci z polemikami, w kt6rych odwoluj4c

sig do historycznych i wsp6lczesnych przyHad6w, chce jednoczeSnie zmienid tradycyjny' czy

teZ potoczny spos6b rozumienia samotnoSci. Centralna dla tej czqsci opozycja to: samotnoSd -
wsp6lnota, wokol ktStej ogniskuja sig analizy Habilitanta przyjmuj4c r62ne wersje: od analiz

poszczeg6lnych koncepcji Bierdiajew4 y Gasseta, po bardziej og61ne juk w toz'dztale 7 i 10'

Ta opozycja jest interezuj4c a" daie ona autorowi mozliwosd nowego ujqcia samotnosci'

polegaj4cego- jak sam to okreSla - na dialekty cznymiej przeformulowaniu, to relacyjne ujqcie

otwiera inny spos6b przemySlenia samotnoSci. Zwykle przynajmniej od Arystoteles4 co w

kilku miejscach w swoich tekstach zaznaczaHabilitant- samotno36 przeciwstawia sig naturze

ludzkiej okreSlanej jako spole cznq co mieSci siQ w formule zaon politilcon' Poz-a polis' czyli

poza spoleczrosci4 L^yj4 rwierug1a i bogowi e,kt6rzy polis r]1le potrzebuj4' Ale co warto doda6'

opozycjg wobec Zyciaw polis nie tworzy tylko odniesienie do an'ierzgcia i bog6w,Iecztakae

coS na co wskazuje greckie slowo idiotes, pierwotnie oznaczai4ce kogoS Lryi1cego poza

miastem. Tak wigc dr. P. Domeracki znietzaw swoich wywodach do zmiany tradycyjnego



pojmowania samotnoSci, na tzecz relacyjnego, w kt6rym samotno3d pojqcie wieloznaczne

przyjmuje takhe pozytywne 7'Laczerie.

Czego mi w czrvartej czEfici rozpfawy' czy w og6le w analizach dr' P' Domerackiego'

brakuje, to osobnego miejscapoSwigconego E. Levinasowi. MyS19, ze zaslugiwal on na osobny

rczdziat w monoglafii. Co prawda Habilitant umieszcza go w gronie ,"klasyk6w filozofii

samotnosci,' i poSwigca mu w r62nych miejscach sporo uwagi, ale nie wykorz.l'stuje do kofca'

jak s4dzg, tego, co w filozofii Levinasa jest napisane o samotnoS ci' Szczegllnie dotyczy to tych

rozvtakart,kt6re odnosz4 sig do kwestii erosa i separacji. Nie wliczam w to tych element6w

tw6rczosci Levinas4 kt6ra pojawila sig wraz z publikacjQ inedit6w, chodzi o fragmenty

powieSci oraz zebrane wyst4pienia autora Calosci i nieskoftczonoSci, zob. E. Levinas' Oeuvres

CompletesVol. 2-3. Jest tam bardzo duZo ciekawego materialu poSwigconego samotnofci' W

klasycznych i dostgpnych po polsku tekstach jest talcze sporo interesuj4cego materialu' Na

przyklad analizaseparacji l4czy sig z problemem cielesnego usytuowania, a wigc podkresla rolg

cialaprzytworzeniu sig ontologicznej samoho$ci podmiotu' Tego w4tku Habilitant w og6le

nie uwzglgdni4 czlowiek w jego ujqciu jest psychologicztie,moralnie, ontologicznie samotny'

ale jakby nie mial ciala, co zatem,mo?rra by zapyfue" go separuj e' czy dokladniej umieszcza,

pozycjonuje jako konkretne j aw przesttzeni i czasie?

Podsumowuj 4c, h napisana jasnym jgrykiem ksi4zka prezentuje jedno z wainych

zagadnief w obrgbie'wsp6lczesnej filozofii. Autor w przekonuj4cy spos6b przedstawila

najpierw rekonstrukcje stanowisk, nastgpnie racje, kt6re stoj4 za obron4 jego wlasnego

stanowiska. poza powt6rzeniami, obecnymi w wielu miejscach rozprawy, ksiqzkq moima

runae zarzetelnedzielo naukowe. Bez w4tpienia mo2na zaliczy(: Habilitanta do grona os6b'

kt6re wzbogacily obszar tozwu1ah filozoficznych nad tym waznym tak dla etyki' jak i

antropologii fi lozofi cznej zagadnieniem, j akim j est samotnos6.

2.Ak$wnoSd naukowa i osi4gnigcia dydaktyczne

Dr p. Domeracki deklaruje we wniosku uczestnictwo w licznych konferencjach

naukowych migdzynarodowych i og6lnopolskich. choi ilosi konferencji, w kt6rych

uczestniczyl i k t6re wsp6trorgani zowal,jest imponuj4ca (prawie 40), to jednak nie ma na liscie

Zadnej konferencji zagranczrrci. Habilitant byl sekretarzemiwsp6hnrykonawc4 jednego Santu

NCN,,Opracowanie zasadkszta^ttowania postaw sprzyjaj4cych wdrazaniu zr6wnowazonego



rozwoju" (kierownik grantu prof. Wlodzimierz Tyburski) oraz kierownikiem i wykonawc4

dw6ch grant6w wydzialowych Wydziatu Humanistycznego UMK w Tonrniu.

Dziala on tak2e bardzo aktywnie jako popularyzator filozofii tak w formie licznych

wyktrad6w organizowanych ptzez ins$rtucje kultwy, szkoly i fundacje' jak i w ramach

dzialalnoSci medialnej organizowan ej przezog6lnopolskie i lokalne rozgloSnie polskiego radia.

Dr. p. Domeracki jest czlonkiem krajowych ( migdzy inoymi PTF, PTE) i migdzynarodowych

(dokladniej jednego The Intemational Institute for Hermeneutics) stowarzyszeri. Pozostaj4c w

Scislym gronie redaktor6w czasopism ,,Ruchu Filozoficznego", ,,Studi6w Antycznych i

Mediewistycznych", ,,Studi6w zBtykii Edukacji Globalnej" gdzie opublikowal, recenzowal i

przygotowywal do druku liczne artykuty.

Pracuj4c od2007r na Uniwersytecie Mikolaja Kopemika w Toruniu dr. P. Domeracki

byl promotorem pomocniczym jednej pracy doktorskiej, wypromowaLT prac licencjackich, byl

takZe promotorem 5 prac magisterskich. Warto takZe dodai, 2e w ankietach studenckich

uzyskiwal bardzowysokie oceny swoich zajgd dydakfycznych. Opr6cz zajgi prowadzonych na

UMK w Toruniu, Habilitant byl wykladowc4 na Politechnice Gdanskiej, w Wyzszej Szkole

Bankowej w Toruniu, ponadto uczy etyki w VII Liceum Og6lnoksztalc4cym w Toruniu.

Bior4c pod uwage wszystkie przedstawione powyiei fakty' a przede

wszystkim uznajec, ir, monografia Piotra Domerackiego HoryZonty i

perspektywy monoseologii. Fitozaficzne studium samotnoici jest osiQgnigciem

badawczym w dziedzinie etyki i antropologii filozoficznej wnioskujq o

nadanie mu stopnia doktora habilitowanego.

Marek Drwigga

['h-,h 3,\1]


