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Mariusz Baranowski – adiunkt w Zakładzie Socjologii Zróżnicowania Społecznego
Instytutu Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył
socjologię i filozofię w ramach Indywidualnych Studiów Humanistycznych, a także
zarządzanie zasobami ludzkimi. Odbył staże i stypendia naukowe, między innymi
w Erasmus University Rotterdam, London School of Economics and Political Science, Universität Potsdam czy Universitetet i Oslo. Jego zainteresowania badawcze
dotyczą przede wszystkim socjologii gospodarczej, instytucji welfare state, nierówności społecznych i systemów stratyfikacji.
Sławomir Czapnik – dr, adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Opolskiego. Autor monografii Władza, media i pieniądze. Amerykańska ekonomia polityczna
komunikowania (wybrane zagadnienia) (2013), współredaktor (z A. Kusztal) monografii o religiach i Kościołach w polskiej przestrzeni publicznej (w druku), autor
i współautor około 40 publikacji naukowych. Jego zainteresowania badawcze to:
nauka o komunikowaniu, bezpieczeństwo narodowe, terroryzm, myśl Karola Marksa i marksizm, płynna nowoczesność.
Katarzyna Duda – magister prawa, I rok studiów doktoranckich w zakresie nauk
o polityce w Instytucie Politologii Uniwersytetu Opolskiego. Zainteresowania naukowe: historia anarchizmu.
Łukasz Iwasiński – absolwent Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki
Łódzkiej (mgr inż., 2006) oraz socjologii na Uniwersytecie Łódzkim (mgr, 2007; dr,
2013). Obecnie adiunkt na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.
Jego zainteresowania badawcze to: filozofia i socjologia kultury, filozofia techniki
i technologii, socjologia wiedzy, społeczeństwo konsumpcyjne, społeczeństwo informacyjne.
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Ewa Kochan – doktor filozofii, starszy wykładowca w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego. Zainteresowania badawcze: filozofia współczesna, filozofia
kultury, filozofia polska. Autorka pracy: Miejsce dla filozofii człowieka. Przełom
antystalinowski w filozofii polskiej (Szczecin 1992) oraz artykułów i esejów.
Jerzy Kochan – profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Zakładu Filozofii Kultury, absolwent historii i filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. Redaktor naczelny czasopisma filozoficznego „Nowa Krytyka”. Autor wielu publikacji z zakresu
filozofii, socjologii, antropologii kulturowej, wśród nich książek Wolność i interpelacja (2004), Życie codzienne w matriksie (2007), Studia z teorii klas społecznych
(2011), Socjalizm (2013), De non existentia dei czyli o nieistnieniu boga (2015).
Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz – doktor nauk humanistycznych w dziedzinie
filozofii, specjalizacja: estetyka filozoficzna; adiunkt na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie; kierowniczka Zakładu Historii i Teorii
Sztuki na WMiNM AS.
Łukasz Moll – doktorant w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Absolwent politologii i socjologii – studiów miejskich UŚ. W ostatnim czasie
zajmował się przede wszystkim krytyką neoliberalizmu, analizą aktualnej fazy globalnego kapitalizmu z perspektywy współczesnej myśli marksistowskiej oraz problematyką miejskich dóbr wspólnych.
Michał Nikodem – jest synem kolejarzy z Górnego Śląska. Od dzieciństwa był mu
wpajany szacunek dla ludzi pracy oraz miłość do słowa pisanego. Nic dziwnego,
że udał się na polonistykę, gdzie postanowił odnajdywać zapomniane karty proletariackiej działalności w życiorysach zapoznanych polskich pisarzy. Aktywnie działa
w Kole Krytyki Marksistowskiej przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego, gdzie regularnie prezentuje sprawozdania ze swoich badań.
Florian Nowicki – związany z Zakładem Filozofii Społecznej w Instytucie Filozofii na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Obronił pracę
magisterską Logiczna struktura materializmu historycznego pod kierunkiem prof.
M. Siemka. Ukończył studia doktoranckie w IF na WFiS UW. Obronił pracę doktorską pod tytułem Społeczne znaczenie płci w marksistowskiej teorii historii napisaną
pod kierunkiem prof. A. Ochockiego. Zajmuje się marksizmem, filozofią społeczną,
filozofią historii i matriarchalistyką.
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Magdalena Ozimek – absolwentka politologii, doktorantka drugiego roku nauk
o polityce w Instytucie Politologii Uniwersytetu Opolskiego. Zainteresowania badawcze autorki koncentrują się wokół zagadnienia dyskursu we współczesnej teorii
i metodologii nauk politycznych oraz spuścizny marksistowskiej w tym kontekście.
Michał Siermiński – jest doktorantem w Zakładzie Historii Filozofii Nowożytnej
Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, magistrem matematyki MIMUW
oraz członkiem redakcji kwartalnika kulturalno-politycznego „Bez Dogmatu”.
Paweł Szelegieniec – doktorant w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Naukowo zajmuje się socjologią pracy, radykalną ekonomią polityczną i historią społeczną ze szczególnym uwzględnieniem ruchu robotniczego. Publikował między innymi w „Praktyce Teoretycznej”,
„Ameryce Łacińskiej” i „Socialist History”.
Zbigniew Wiktor – emerytowany profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, profesor
Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach. Specjalista z zakresu politologii, systemów politycznych i teorii państwa i prawa. Od wielu
lat śledzi przemiany w Chińskiej Republice Ludowej, bada zachodzące tam przemiany 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).
Andrzej Wojtaszak – politolog i historyk, dr hab. prof. Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Zakładu Myśli Politycznej i Systemów Politycznych w Instytucie Politologii i Europeistyki. Prodziekan Wydziału Humanistycznego US.

