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NOTY O AUTORACH 

Maciej Dymkowski - psycholog; profesor zwyczajny w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, w jej
Wydziale Zamiejscowym we Wrocławiu. W jego dorobku naukowym dominuje problematyka sa
mowiedzy i samopoznawania, jednak od kilku lat interesuje się przede wszystkim psychologią hi
storyczną. O niej traktująjego dwie ostatnio wydane książki: Między psychologią a historią. O roli
złudzeń w dziejach, Warszawa 2000, oraz Wprowadzenie do psychologii historycznej, Gdańsk 2003.

Bronisław Bartusiak - absolwent prawa (UMCS, Filia w Rzeszowie) oraz filozofii (Uniwersytet Jagiel
loński). Pracuje w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Oczekuje na obronę
pracy doktorskiej z prawa (,,Problematyka kary śmierci w świetle sporu o racjonalizację kary") na
UMCS i przygotowuje pracę doktorską z filozofii (,,Prawa dziejowe a natura człowieka") na UJ.
Zainteresowania naukowe: prawo (teoria państwa i prawa, prawo karne), filozofia (filozofia pol
ska, filozofia dziejów, etyka), filozofia a nauki o zarządzaniu, teologia duchowości.

Anna Gabryś - doktorantka w 1H UJ. Zajmuje się historią pamięci zbiorowej oraz praktycznym zasto
sowaniem tego pojęcia w badaniach historycznych, stosunkami francusko-polskimi w XIX wieku
oraz dziejami społecznymi Krakowa w okresie autonomii galicyjskiej.

Janusz Goćkowski - profesor socjologii. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół proble
mów socjologii wiedzy, nauki, moralności. Współpracownik .Historyki", autor licznych publikacji,
m.in. ,,Ludzie «systemu» i ludzie «problemu»: wieczna wojna w teatrze życia naukowego", Kra
ków 2000. Współwydawca ,,Principia".

Jolanta Kolbuszewska - doktor, jest pracownikiem Katedry Historii Historiografii Uniwersytetu Łódz
kiego. Polem jej zainteresowań są przemiany historiografii polskiej przełomu XIX i XX wieku. Jej
szczególne zainteresowani koncentrują na Feliksie Konecznym.

Ewa Kopczyńska - doktorantka w Zakładzie Antropologii Społecznej Instytutu Socjologii UJ, gdzie
prowadzi zajęcia z zakresu antropologii społecznej oraz socjologii kultury. Przedmiotem jej zainte
resowań badawczych jest socjologia wiedzy naukowej (w szczególności socjologia nauk społecz
nych), antropologia społeczna i kulturowa oraz antropologiczne teorie poznania. Aktualnie pracu
je nad doktoratem poświęconym idei naukowości w antropologii kulturowej Franza Boasa. Publi
kowałam.in. w .Zagadnieniach Naukoznawstwa" i w ,,Colloquia Communia".

Adam Patoczka - absolwent historii UJ, bibliotekarz, zainteresowania: historia starożytna, historia
historiografii w epoce starożytnej, historia Rzymu schyłkowej epoki republiki.
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Patryk Pleskot - doktorant Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego i Ecole des Hautes
Etudes en Sciences Sociales, przygotowuje doktorat pod kierunkiem prof. Marcina Kuli i prof.
Jacquesa Revela na temat związków polskich humanistów ze środowiskiem ,,Annales" w okresie
PRL. Zainteresowania: antropologia historyczna PRL-u, socjologia nauk społecznych, metodolo
gia historii.

Andrzej Radomski - doktor hab., prof. UMCS w Lublinie, metodolog historii i kulturoznawca. Swoje
zainteresowania koncentruje wokół tych zagadnień. Wydawca elektronicznego czasopisma ,,Kultu
ra i historia". Stały współpracownik ,,Historyki".

Mikołaj Szołtysek - doktoryzował się w 2003 roku z demografii historycznej na Uniwersytecie Wro
cławskim. Specjalizuje się w demografii historycznej, historii rodziny i teorii wiedzy historycznej.
Stypendysta Center for Population Studies, Umea University (Szwecja), oraz Fundacji na Rzecz
Nauki Polskiej (University of Michigan, Ann Arbor USA). Przygotowuje książkę na temat prze
mian paradygmatów w anglosaskiej demografii historycznej.

Ewelina Szpak - doktorantka w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się historią
społeczną XX wieku. Prowadzi badania z zakresu życia codziennego i mentalności ludności wiej
skiej PRL przy szczególnym uwzględnieniu metod badań ,,oral history".

Anna Woźniak - absolwentka socjologii UJ, doktorantka w Politechnice Wrocławskiej, członkini re
dakcji socjologicznej czasopisma ,,Principia". Autorka i współautorka ponad 20 prac z zakresu
socjologii wiedzy, historii myśli politycznej, patologii i terapii życia społecznego.

Łukasz Wojakowski - studiował socjologię i historię na UJ oraz w Szkole Nauk Społecznych przy IFiS
PAN; zajmuje się historią idei i socjologią historyczną ze szczególnym uwzględnieniem jej związ
ków z rozwojem nowoczesnej historiografii.

Czesław Wróbel - absolwent historii (AP w Krakowie) oraz filozofii (UJ). Jego zainteresowania badaw
cze oscylują wokół następujących dyscyplin: filozofia dziejów, filozofia społeczna, historia filozo
fii polskiej XVIII wieku. Jest doktorantem w Instytucie Filozofii UJ. Przygotowuje rozprawę dok
torską dotyczącą filozofii społecznej Stanisława Staszica.




