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Noty o Autorach

Maciej Chlewicki – dr, adiunkt w Instytucie Filozofi i Uniwersytetu Kazimie-
rza Wielkiego w Bydgoszczy. Zajmuje się historią fi lozofi i nowożytnej od Kar-
tezjusza do Kanta, fi lozofi ą niemiecką XIX wieku oraz metafi lozofi ą. Publika-
cje m.in. w „Przeglądzie Filozofi cznym”, „Edukacji Filozofi cznej”, „Zagadnie-
niach Naukoznawstwa”; współautorstwo książki O metafi lozofi i jako fi lozofi i 
fi lozofi i.

Barbara Czardybon – absolwentka fi lozofi i na Uniwersytecie Śląskim 
w Katowicach, doktorantka w Instytucie Filozofi i Uniwersytetu Jagiellońskie-
go w Krakowie. Wykładowca fi lozofi i w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie 
Górniczej oraz w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Chorzowie. 
Zajmuje się rosyjską fi lozofi ą neokantowską. 

Janusz Dobieszewski – kierownik Zakładu Filozofi i Religii w Instytucie Filo-
zofi i Uniwersytetu Warszawskiego. Inne specjalizacje: fi lozofi a rosyjska, fi lo-
zofi a społeczna, fi lozofi a historii.

Anna Izdebska – absolwentka Instytutu Filozofi i Uniwersytetu Warszawskiego 
(w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych); 
obroniła licencjat z arabistyki na Wydziale Orientalistycznym UW, obecnie jest 
doktorantką na tymże Wydziale. Jej zainteresowania skupiają się wokół staro-
żytnej fi lozofi i greckiej (w szczególności pitagoreizmu i platonizmu) i jej re-
cepcji w średniowiecznej fi lozofi i arabskiej. Jest autorką książki Pitagoreizm. 
Jedno jako arche w metafi zyce, antropologii i polityce (Wydawnictwa UW, 
w druku).

Natalia Juchniewicz – doktorantka Zakładu Filozofi i Społecznej Instytutu Fi-
lozofi i Uniwersytetu Warszawskiego oraz od 2011 r. studentka prawa na Wy-
dziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; w 2010 r. obroniła 
z wyróżnieniem pracę magisterską Teoria znaku w fi lozofi i społecznej Hobbesa 
i Hegla. Interesuje się fi lozofi ą społeczną, fi lozofi ą polityki, estetyką. 
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Lilianna Kiejzik – dr hab. prof. UZ, kieruje Instytutem Filozofi i w Uniwersy-
tecie Zielonogórskim. Zajmuje się zagadnieniami fi lozofi i Włodzimierza Soło-
wiowa, Sergiusza Bułgakowa, Aleksego Łosiewa i innych przedstawicieli okre-
su tzw. Srebrnego Wieku fi lozofi i rosyjskiej.

Aleksandra Konarzewska – studentka Philosophy of Being, Cognition and 
Value w Instytucie Filozofi i Uniwersytetu Warszawskiego, stypendystka Aka-
demii „Artes Liberales” oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Marek Kornat – historyk, profesor i kierownik Zakładu Systemów Totalitar-
nych i Dziejów II Wojny Światowej w Instytucie Historii Polskiej Akademii 
Nauk oraz profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardy-
nała Wyszyńskiego w Warszawie. Zajmuje się dziejami polskiej dyplomacji, 
ustrojami totalitarnymi, polityką międzynarodową XX wieku oraz polską my-
ślą polityczną XIX i XX wieku. 

Małgorzata Kowalska – dr hab., profesor Uniwersytetu w Białymstoku, kie-
rowniczka Katedry Filozofi i w Instytucie Socjologii tamże; autorka  m.in. 
W poszukiwaniu straconej syntezy. Jean-Paul Sartre i paradygmaty fi lozofi cz-
nego myślenia (1997), Dialektyka poza dialektyką. Od Bataille’a do Derridy  
(2000), Demokracja w kole krytyki (2005); redaktorka tomów Filozof w polis 
(2004), The New Europe. Uncertain Identity and Borders (2007); tłumaczka 
fi lozofi cznych tekstów francuskojęzycznych; zajmuje się przede wszystkim fi -
lozofi ą współczesną, zwłaszcza francuską, oraz fi lozofi ą społeczno-polityczną.

Vadim Miroshnychenko – kandydat kulturologii, wykładowca Charkowskiej 
Państwowej Akademii Kultury (Ukraina). Autor ponad 20 publikacji nauko-
wych z dziedziny kulturologii i fi lozofi i. Jego zainteresowania naukowe obej-
mują teoretyczne zagadnienia kulturologii, teologię kultury, antropologię sy-
nergiczną oraz humanistyczne aspekty fi lozofi i neowszechjedności.

Teresa Obolevitch – adiunkt w Katedrze Metafi zyki Wydziału Filozofi cznego 
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, redaktor naczelna czaso-
pisma „Logos i Ethos”, członek Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinar-
nych. Zajmuje się fi lozofi ą rosyjską, historią fi lozofi i, relacją między wiedzą 
a wiarą.

Paweł Okołowski – dr, adiunkt w Zakładzie Filozofi i Religii w Instytucie Filo-
zofi i Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się aksjologią i antropologią fi lo-
zofi czną, m.in. H. Elzenberga, M. Bierdiajewa i S. Lema. Opublikował mono-
grafi ę Materia i wartości. Neolukrecjanizm Stanisława Lema (Warszawa 2010) 
oraz 80 artykułów i recenzji.
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Andrzej Ostrowski – dr hab., Zakład Historii Filozofi i Nowożytnej, Instytut 
Filozofi i, Wydział Filozofi i i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow-
skiej w Lublinie. Specjalizacja naukowa: historia fi lozofi i nowożytnej i współ-
czesnej, fi lozofi a egzystencjalna, fi lozofi a religii, idealistyczna fi lozofi a rosyj-
ska XIX i XX wieku. Autor dwóch książek: Sołowjow. Teoretyczne podstawy 
fi lozofi i wszechjedności (Lublin 2007); Bierdiajew. Egzystencja w perspektywie 
eschatologicznej (Lublin 1999).

Halina Rarot – dr fi lozofi i, adiunkt w Instytucie Filozofi i Uniwersytetu Ma-
rii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zajmuje się problematyką fi lozofi i kultury, 
kultur narodowych oraz fi lozofi i społecznej. Przełożyła m.in. Platonizm w Rosji 
A. Tichołaza (2004). Autorka rozprawy Od nihilizmu do chrześcijaństwa. Historia 
i współczesność idei fi lozofi czno-religijnego przezwyciężenia nihilizmu (2011).

Artur Rodziewicz – absolwent Wydziału Filozofi i i Socjologii oraz Wydzia-
łu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego; w 2009 r. obronił rozprawę 
doktorską poświęconą strukturalnym związkom teorii fi zycznej, metafi zycznej 
i politycznej w fi lozofi i Platona. Publikował w „Etyce”, „Meandrze”, „Studiach 
Antycznych i Mediewistycznych”.

Jacek Uglik – dr nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Filozofi i Uni-
wersytetu Zielonogórskiego. Zajmuje się fi lozofi ą rosyjską XIX wieku. Autor 
książki Michała Bakunina fi lozofi a negacji (Warszawa 2007). Współtwórca 
serwisu internetowego www.fi lozofi arosyjska.uz.zgora.pl.

Krzysztof Wojciechowski – dyrektor administracyjny Collegium Polonicum 
w Słubicach, wspólnej placówki Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we 
Frankfurcie nad Odrą i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Zajmuje się teorią wartości, etyką ekologiczną i zrównoważonym rozwojem, 
a jako popularyzator – również polsko-niemiecką komunikacją interkulturową.

Małgorzata Zuber – magister fi lozofi i, absolwentka Międzywydziałowych In-
dywidualnych Studiów Humanistycznych w Uniwersytecie Śląskim oraz Aka-
demii „Artes Liberales”. Podczas studiów zajmowała się m.in. myślą Mikołaja 
Bierdiajewa oraz eurazjatyzmem – praca magisterska Wpływ koncepcji eura-
zjatyzmu na pisarstwo historyczne Lwa Gumilowa. Próba analizy. Inne zain-
teresowania badawcze: antropologia fi lozofi czna, fi lozofi a historii, rehabilita-
cja społeczna osób niepełnosprawnych; uprawia także publicystykę społeczną 
– „Pochodnia. Magazyn Społeczny PZN”.



308 Noty o Autorach

Bogusław Żyłko – profesor zwyczajny w Uniwersytecie Gdańskim, kierow-
nik Zakładu Semiotyki Kultury i Komunikacji Międzykulturowej w Instytucie 
Filozofi i, Socjologii i Dziennikarstwa UG. Zajmuje się semiotyką kultury, ro-
syjskimi doktrynami estetycznymi (zwłaszcza literaturoznawczymi) XX wie-
ku, historią idei. W ubiegłym roku opublikował monografi ę Semiotyka kultury. 
W wydawnictwie UG prowadzi serię wydawniczą „Literatura i okolice”.


