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NOTY O AUTORACH

Joanna Bednarek, dr (ur. 1982) – fi lozofka z zawodu i powołania, pisarka z powołania. 
Pracę doktorską Polityka poza formą. Ontologiczne uwarunkowania poststrukturalistycz-
nej fi lozofi i polityki obroniła w 2011 roku. Publikowała w „Nowej Krytyce”, „Czasie 
Kultury” i „Krytyce Politycznej”. Współpracuje z Pracownią Pytań Granicznych, Inter-
dyscyplinarnym Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu oraz czasopismem „Praktyka Teoretyczna”. W latach 2006
–2009 współpracowała z „Krytyką Polityczną”. Obszar kompetencji i zainteresowań: na 
przecięciu poststrukturalizmu, feminizmu, marksizmu autonomistycznego i literatury.

Edward Karolczuk – doktor nauk humanistycznych, zainteresowania naukowe doty-
czą problemów teorii polityki, historii najnowszej oraz społeczno-politycznych skutków 
transformacji ustrojowej. Publikował na łamach „Przeglądu”, „Nowego Obywatela”, 
„Dialogu Edukacyjnego”. Ma publikacje naukowe w wydawnictwach krajowych i zagra-
nicznych. W 2010 roku ukazała się jego książka O wrogu – szkice fi lozofi czno-historycz-
ne. Żegluje po Mazurach.

Jerzy Kochan (ur. 1952) – profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Zakładu 
Filozofi i Kultury, absolwent historii i fi lozofi i Uniwersytetu Wrocławskiego, swego czasu 
członek redakcji „Colloquia Communia”. Redaktor naczelny czasopisma fi lozofi cznego 
„Nowa Krytyka”. Autor wielu publikacji z zakresu fi lozofi i, socjologii, antropologii kul-
turowej, wśród nich m.in. książek: Wolność i interpelacja, Życie codzienne w matriksie, 
Studia z teorii klas społecznych. Członek założyciel i wiceprezes Polskiego Stowarzysze-
nia Hegla i Marksa. Pisze również i publikuje wiersze.

Tymoteusz Kochan (ur. 1990) –  student socjologii na Uniwersytecie Szczecińskim, 
przewodniczący studenckiego Koła Naukowego Krytyki Marksistowskiej, felietonista, 
publicysta portalu lewica.pl. Interesuje się socjologią i fi lozofi ą marksistowską, teorią 
krytyczną, krytyką kultury oraz ekonomią. Sekretarz redakcji „Nowej Krytyki”.
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Herbert Marcuse (ur. 1898 w Berlinie, zm. 1979 w Sternebergu ) – niemiecko-amery-
kański fi lozof i socjolog, związany ze szkołą frankfurcką i jej teorią krytyczną. Legenda 
i idol Nowej Lewicy. Wywarł ogromny wpływ na rozwój krytyki kapitalistycznego spo-
łeczeństwa konsumpcyjnego. Po polsku ukazały się między innymi: Rozum i rewolucja. 
Hegel a powstanie teorii społecznej, Eros i cywilizacja, Człowiek jednowymiarowy. Ba-
dania nad ideologią rozwiniętego społeczeństwa przemysłowego.

Wiktor Marzec (ur. 1985) – łodzianin, socjolog i fi lozof, do niedawna związany z Uni-
wersytetem Łódzkim. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską na Wydziale Socjologii 
i Antropologii Społecznej Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie (CEU). 
Interesuje się kulturowymi aspektami metropolitalnej nowoczesności, kulturą niepono-
woczesnej Łodzi, teorią społeczną, fi lozofi ą polityki oraz socjologią seksualności. Obec-
nie pracuje w przestrzeni pomiędzy socjologią historyczną, fi lozofi ą tego, co politycz-
ne, i teorią dyskursu. Bada procesy mobilizacji politycznej i emancypacji intelektualnej 
w okresie rewolucji 1905 roku. Redaktor działu poświęconego krytycznym naukom spo-
łecznym czasopisma „Praktyka Teoretyczna”.

Bartosz Mika, dr (ur. 1980) – absolwent studiów magisterskich na Uniwersytecie im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu (2004). Doktorat z nauk humanistycznych w zakresie 
socjologii, również na UAM, obronił w październiku 2008 roku. Od 2004 roku jest sta-
łym asystentem w Zespole Badań Socjoekonomicznych, kierowanym przez prof. Jacka 
Tittenbruna, działającym przy Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa 
w Poznaniu. Interesuje się socjologią gospodarki, socjologią konfl iktu, przeobrażaniem 
współczesnej struktury społecznej oraz nowymi technologiami.

Ariel Modrzyk – jest obecnie doktorantem Instytutu Socjologii Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, w Zakładzie Socjologii Życia Codziennego. Zakres jego za-
interesowań naukowych obejmuje społeczne uwarunkowania procesów ekonomicznych 
i zagadnienia z zakresu psychologii społecznej. Do tej pory zajmował się heglowską kate-
gorią uznania i jej rozwinięciami dokonanymi przede wszystkim przez Axela Honnetha, 
ale również przez Jürgena Habermasa, Nancy Fraser oraz komunitarian. Obecnie zmia-
na optyki badawczej kieruje go ku marksowskiej teorii wartości opartej na pracy oraz 
problemom społecznym związanym z marnotrawstwem we współczesnym kapitalizmie.

Przemysław Pluciński,  dr – socjolog, adiunkt w Zakładzie Historii Gospodarczej In-
stytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Główne zaintereso-
wania: socjologia teoretyczna, teoria krytyczna społeczeństwa, nierówności społeczne. 
Oddycha muzyką.

Piotr Rymarczyk (ur. 1970) – studiował w Instytucie Socjologii Uniwersytetu War-
szawskiego, gdzie obronił pracę doktorską na temat ruchu anarchistycznego we współ-
czesnej Polsce. Obecnie pracuje w Zakładzie Socjologii Akademii Wychowania Fizycz-
nego w Warszawie i prowadzi badania nad rolą ciała we współczesnej kulturze maso-
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wej, inspirowane koncepcjami szkoły frankfurckiej. Członek redakcji kwartalnika „Bez 
Dogmatu”.

Michał Sokolski (ur. 1980) – absolwent socjologii i fi lozofi i, asystent w Zakładzie Filo-
zofi i Kultury Instytutu Filozofi i Uniwersytetu Szczecińskiego.

Konrad Szocik – doktorant Instytutu Filozofi i Uniwersytetu Jagiellońskiego, rok III. 
Jego zainteresowania naukowe: fi lozofi a religii, historia idei, ateizm fi lozofi czny. Kończy 
pracę doktorską poświęconą genezie i historii współczesnego ateizmu fi lozofi cznego oraz 
jego konfrontacji z teistyczną, tomistyczną fi lozofi ą.

Oskar Szwabowski, dr (ur. 1981) – absolwent fi lozofi i na Uniwersytecie Szczecińskim. 
Współpracuje z „Praktyką Teoretyczną”. Pracuje w Szczecińskiej Szkole Wyższej Colle-
gium Balticum. W wolnych chwilach pisuje rzeczy różne.

André Tosel (ur. 1941) – emerytowany profesor Université de Nice-Sophia Antipolis. 
Francuski fi lozof marksista, fi lozof polityki i historii. Jest autorem licznych prac i arty-
kułów z zakresu fi lozofi i marksistowskiej, przede wszystkim o Marksie, Gramscim i Lu-
kácsu. Ukazały się między innymi: Praxis. Vers une efondation en philosophie marxiste 
(1984), Kant révolutionnaire (1988), Etudes sur Marx (et Engels). Vers un communisme 
de le fi nitude (1996). W swoich najnowszych pracach zajmuje się zagadnieniem globali-
zacji i jej konsekwencjami – Un monde en abîme. Essai sur la mondialisation capitaliste 
(2008), Du retour du religieux. Scénarios de la mondialisation culturelle I (2011). 

Halina Walentowicz, dr hab. – zatrudniona w Zakładzie Filozofi i Społecznej Uniwer-
sytetu Warszawskiego. Jej specjalnością jest myśl społeczna XIX i XX wieku. Opubli-
kowała między innymi: Przyszłość w prognozach Marksa i Engelsa (1993), Tęsknota za 
lepszym. Historiozofi a Maxa Horkheimera (2004). Ostatnie jej publikacje – teksty własne 
oraz przekłady – dotyczą zagadnień dialektyki oświecenia oraz racjonalności instrumen-
talnej.

Zbigniew Wiktor – profesor w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, spe-
cjalista z zakresu politologii, systemów politycznych i teorii państwa i prawa. Od wie-
lu lat śledzi przemiany w Chińskiej Republice Ludowej, bada zachodzące tam procesy 
i czynnie uczestniczy w chińskim życiu naukowym.  Oprócz  licznych publikacji, w tym 
wielu zagranicznych, opublikował książkę poświęconą współczesności Chin pt.  Chiny 
na drodze socjalistycznej modernizacji (2008) .

Tomasz Rafał Wiśniewski, dr (ur. 1965) – 1984–1989 studia z zakresu dziennikarstwa 
na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 1986
–1991 studia w Instytucie Filozofi i UW, 1990–1994 podyplomowe studia w Instytucie 
Religioznawstwa Wydziale Filozofi i i Socjologii UW, 1990–1994 studia doktoranckie 
na WDiNP UW, 1996 doktorat pt. Rebelia czy rewolucja – kontestacja lat sześćdziesią-
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tych na Zachodzie i jej interpretacje (promotor: prof. dr hab. Jan Baszkiewicz), 1990
–1994 nauczyciel fi lozofi i w liceach ogólnokształcących, 1994–1998 pracownik Zakła-
du Historii Myśli Politycznej Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 
od 1999 roku w Zakładzie Historii Filozofi i Nowożytnej Instytutu Filozofi i UW.

Aleksander Zbrzezny (ur. 1979) – doktor fi lozofi i, absolwent Uniwersytetu Warszaw-
skiego, adiunkt w Katedrze Historii Sztuki i Teorii Kultury Wydziału Zarządzania Kul-
turą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa 
Hegla i Marksa oraz Ośrodka Badań Filozofi cznych. Publikował między innymi w „Ety-
ce”, „Edukacji Filozofi cznej”, „Sekcji”. Jest członkiem redakcji „Przeglądu Filozo-
fi czno-Literackiego”. 


