
NOTY   O   AUTORACH

Joanna Hańderek – dr hab., adiunkt w Instytucie Filozofii UJ, zajmuje 
     się filozofią kultury i filozofią współczesności, przede wszystkim 

problematyką  postkolonializmu,  globalizacji,  multikulturalizmu 
i  wykluczenia,  opublikowała  Metamorfozy i muzea oraz  Czas 
i spotkanie,  pisze  filozoficznego  bloga  https://handerekjoanna.
wordpress.com.

Radosław Strzelecki – dr, adiunkt w Instytucie Filozofii UJ, opubli- 
     kował m.in. Ethos i wolność. W poszukiwaniu etycznej wymowy 

Bycia i czasu Martina Heideggera oraz Odpowiedzieć Byciu. Od-
powiedzieć Innemu.

Antoni Jarnuszkiewicz SJ – dr, emerytowany wykładowca Akademii 
     Ignatianum w Krakowie,  zajmuje  się  filozofią współczesną,  filo-

zofią dialogu,  fenomenologią, problematyką chrześcijaństwa oraz 
ateizmu; opublikował m.in. Separazione e Prossimità. Studio filo-
sofico sulla possibilità di una teoria della persona fondata sul me-
todo e sulle analisi di Emmanuel Lévinas; Miłość i Bycie. Studium 
z metafizyki; Od systemu do etyki. Krytyka rozumu dialogicznego.

Karol Tarnowski  – prof.  dr  hab.,  kierownik Katedry Filozofii Boga 
     na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 

w Krakowie, zajmuje się fenomenologią, filozofią dialogu, filozo-
fią Boga, myślą postsekularną.

Krzysztof Mech – dr hab., kierownik Zakładu Filozofii Religii Insty- 
     tutu Religioznawstwa UJ, opublikował m.in. Logos wiary. Między 

boskością a racjonalnością; zajmuje się  filozofią religii,  filozofią 
Boga, współczesną hermeneutyką, problematyką wiary.

Tomasz Kaliński – doktorant w Zakładzie Ontologii Instytutu Filozofii 
    UJ.
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Dominik Rogóż – doktorant w Zakładzie Etyki Instytutu Filozofii UJ, 
     zajmuje  się współczesną  etyką  i  antropologią,  przede wszystkim 

problemami odpowiedzialności, sprawiedliwości społecznej  i  toż-
samości osobowej; współpracuje z Instytutem Myśli Józefa Tisch-
nera.

Marek Maciejczak – dr hab., profesor w Katedrze Teorii Poznania Uni- 
     wersytetu  Kardynała  Stefana  Wyszyńskiego  w  Warszawie  oraz 

w Zakładzie Filozofii Politechniki Warszawskiej, zajmuje się teorią 
znaczenia i teorią świadomości, opublikował książkę Świadomość 
i sens. Kant, Brentano, Merleau-Ponty, Husserl.

Eugeniusz Szumakowicz – dr hab., profesor w Instytucie Ekonomii, 
     Socjologii i Filozofii Politechniki Krakowskiej, autor ponad 40 pub- 

likacji naukowych, w tym trzech książek: Granice sztucznej inteli-
gencji (2000), Świat przyrody, świat człowieka (2007), Intelektual-
ny spacer po matematyce z domieszką filozofii (2012).

Luce  Irigaray  –  urodzona w Belgii  francuska  filozofka,  psychoana- 
     lityczka i językoznawczyni, dyrektorka Instytutu Filozofii w Centre 

National de la Recherche Scientifique w Paryżu, kojarzona ze szko-
łą psychoanalityczną i feminizmem różnicy. W najnowszych książ-
kach To be Two (2000), The Way of Love (2004), Sharing the World 
(2008), In the Beginning, She Was  (2013) konsekwentnie rozwija 
swoją koncepcję etyki różnicy płciowej; jej prace tłumaczyli na ję-
zyk polski m.in. Krystyna Kłosińska, Agata Araszkiewicz, Sławo-
mir Królak. 

Katarzyna Szopa – dr, pracuje w Instytucie Nauk o Literaturze Pol- 
     skiej  Uniwersytetu  Śląskiego  w  Katowicach,  zajmuje  się  współ-

czesnymi teoriami feministycznymi; jej praca doktorska dotyczyła 
nowego materializmu w myśli L. Irigaray; uczestniczyła w semina-
riach prowadzonych przez Luce Irigaray, Rosi Braidotti  i Simona 
Critchleya.

Jerzy Kopania – prof. dr hab., filozof  i etyk, wykładowca Akademii 
     Teatralnej im. Al. Zelwerowicza w Warszawie, Wydział Sztuki Lal-

karskiej w Białymstoku; zajmuje się nowożytną myślą filozoficzną, 
w szczególności kartezjanizmem, oraz etyką i bioetyką; autor prze-
kładów klasycznych tekstów filozoficznych z XVII wieku.
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Wiesław Szuta – dr, kierownik Zakładu Nauk Humanistycznych i Spo- 
     łecznych w Wyższej Szkole Medycznej w Sosnowcu oraz wykła-

dowca  filozofii  i  etyki w Wyższej Szkole Zarządzania w Często-
chowie; pracuje także w gliwickim Wydziale Studiów Społecznych 
Wyższej  Szkoły  Bezpieczeństwa  w  Poznaniu.  Zajmuje  się  etyką 
fundamentalną, etyką medyczno-pielęgniarską oraz chrześcijańską 
antropologią filozoficzną i synejdezjologią.

Alfred Skorupka – dr,  studiował  filozofię  i psychologię na Uniwer- 
     sytecie  Śląskim,  zajmuje  się  filozofią  cywilizacji,  etyką  i  etyką 

prostomyślności, recentywizmem.
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