Biografia
Wojciech Baliński (1965): historyk, były
urzędnik administracji rządowej i samorządowej, nauczyciel, doktorant UJ, ojciec.
Współtwórca fundacji „Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego” w Krakowie, autor biografii gen. Tadeusza Pełczyńskiego Człowiek w cieniu (1994).
Łukasz Białkowski (1981): doktor filozofii,
krytyk sztuki, tłumacz. Publikował w wielu czasopismach artystyczno-kulturalnych.
Stały współpracownik magazynu „Obieg”.
Marek Buś (1953): dr hab., historyk literatury, norwidolog, wicedyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie. Opublikował m.in. Składanie
pieśni. Z dziejów edytorstwa twórczości Cypriana Norwida (1997).
Rafał Cekiera (1979): socjolog, publikował
m.in. w „Więzi”, „Czasie Kultury” i „W drodze”. Prowadzi badania nad kategorią tymczasowości w życiu emigrantów.
Wojciech Czabanowski (1986): student prawa i MISH UJ, współautor projektu „Nowe
Polis”. Interesuje się demokracją bezpośrednią, postmodernizmem, Ojcami Kościoła, popkulturą i społeczeństwem konsumpcyjnym. Członek Klubu Jagiellońskiego.
Mikołaj Firlej (1991): student prawa i filozofii w ramach MISH UW.
Paweł Florenski (1882−1937): rosyjski
filozof, teolog, matematyk, wynalazca i teoretyk sztuki, profesor filozofii na Akademii
Duchownej w Moskwie, kapłan rosyjskiego Kościoła prawosławnego, męczennik.
Ostatnio po polsku ukazała się jego fundamentalna praca Filar i podpora Prawdy
(2009a) i zbiór drobnych tekstów Sens idealizmu (2009b).
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Sebastian Gałecki (1982): doktor filozofii,
zajmuje się etyką, bioetyką i teologią.
Paweł Grad (1991): student filozofii i historii
w ramach MISH UW. Interesuje się fenomenologią, historią idei oraz filozofią polityczną.
Jędrzej Grodniewicz (1990): student filozofii i filologii klasycznej w ramach MISH UJ.
Interesuje się metafizyką, filozofią średniowieczną i filozofią języka.
Michael Hagemeister (1951): niemiecki historyk i slawista, profesor uniwersytetu Ludwika Maksymiliana w Monachium, znawca
filozofii Mikołaja Fiodorowa i Pawła Florenskiego, autor fundamentalnych prac na temat Protokołów mędrców Syjonu.
Łukasz Jasina (1980): doktor nauk humanistycznych, członek Collegium Invisibile,
redaktor „Kultury Liberalnej” oraz członek
zespołu „Res Publiki Nowej”. Autor wywiadu-rzeki z Ihorem Szewczenką, stały felietonista „Ukrajińskoho Tyżnia”.
Ireneusz C. Kamiński (1963): prawnik i socjolog, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych
PAN i na UJ. Specjalizuje się w prawie międzynarodowym, europejskim i w problematyce prawnej ochrony praw człowieka. Autor
siedmiu książek i ponad 100 innych publikacji naukowych.
Mateusz Kędzierski (1984): absolwent socjologii UW, doktorant filozofii UJ. Członek
Klubu Jagiellońskiego.
Agata Kędzior (1988): studentka politologii i filologii rosyjskiej UJ, przewodnicząca
Sekcji Niezależnej Refleksji Politycznej Koła
Nauk Politycznych UJ, kieruje projektem
„Polski i ukraiński model homo politicus”.
Karol Kleczka (1988): student filozofii
w ramach MISH UJ. Urodzony na Górnym
Śląsku. Interesuje się metafizyką, filozofią

średniowieczną, personalizmem, religią
i zagadnieniami Kościoła. Członek Klubu Jagiellońskiego.
Paweł Kostecki (1984): absolwent teologii i dziennikarstwa, doktorant UPJPII,
współpracownik Instytutu Tertio Millennio,
stypendysta Rządu Francuskiego, szczęśliwy mąż.
Stanisław Kracik (1950): samorządowiec
i polityk, wieloletni burmistrz Niepołomic,
poseł na Sejm, od 2009 roku wojewoda małopolski. Patron Klubu Jagiellońskiego.
Marta Kwaśnicka (1981): dziennikarz, historyk kultury, wykładowca UPJPII, prowadzi blog kwasnicka.kresy.pl. Opublikowała
ostatnio rozprawę Wtórna kolonizacja. Rola
gatunku literacko-muzycznego villancico
w ewangelizacji Indian Moxo (2010).
Jerzy Lackowski (1956): fizyk, doktor nauk
humanistycznych, wieloletni kurator oświaty w Krakowie, dyrektor Studium Pedagogicznego UJ.
Adam Leszkiewicz (1988): absolwent polonistyki UJ.
Greg Levitz (1980): prozaik eksperymentalny polskiego pochodzenia. Ukończył slawistykę (Oxford) i creative writing (Birkbeck
University). Adept buddyzmu zen, miłośnik
Kraszewskiego, Gombrowicza i Nietzschego. Od lat śledzi wydarzenia w Polsce.
Grzegorz Lewicki (1984): doktorant filozofii
UJ, absolwent stosunków międzynarodowych, socjologii i filozofii, student London
School of Economics. Kontakt: polishview.
eu. Członek Klubu Jagiellońskiego.
Wojciech Łysek (1986): absolwent stosunków międzynarodowych UJ, doktorant
w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków
Międzynarodowych UJ. Członek Instytutu

Wschodnich Inicjatyw. Interesuje się obszarem postradzieckim.
Jan Maciejewski (1990): student prawa
i MISH UJ. Interesuje się historią idei, polityką
i literaturą. Członek Klubu Jagiellońskiego.
Andrzej Madej (1955): ekonomista, makler papierów wartościowych, autor wielu
opracowań o rynku kapitałowym i finansach publicznych. Przez kilkanaście lat
kierował dużym przedsiębiorstwem maklerskim. Współzałożyciel i przewodniczący Stowarzyszenia 10 Czerwca. Maratończyk.
Bartłomiej Malik (1992): student MISMaP
UW, prezes Klubu Restituta Polonia, członek
Koalicji na Rzecz Rozwoju. Humanista zainteresowany naukami ścisłymi.
Krzysztof Mazur (1982): doktor nauk politycznych, absolwent politologii oraz MISH
UJ. Współpracownik Instytutu Tertio Millennio, prezes Klubu Jagiellońskiego.
Zdzisław Mikłaszewicz (1984): poeta, urodził się i mieszka w Warszawie, zawodowo
związany z bankowością.
Łukasz Miłek (1981): absolwent politologii
i historii UJ, przygotowuje doktorat o środowisku „Znaku”.
Wiaczesław Moisiejew (1965): rosyjski filozof i matematyk. Zajmuje się filozofią nauki,
logiką i filozofią rosyjską Opublikował Logikę
wszechjedności (2002) i Logikę dobra (2004),
pracuje nad wielotomową Logiką otwartej
syntezy (2010a-b).
Artur Mrówczyński-Van Allen (1968): dyrektor Wydziału Słowiańskiego w Międzynarodowym Centrum Studiów na Chrześcijaństwem Wschodnim (ICSCO), wykładowca
w Wyższym Seminarium Duchownym „Redemptoris Mater” w Granadzie. Tłumacz na
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język hiszpański m.in. prac Włodzimierza
Sołowjowa, Mikołaja Bierdiajewa i Sergiusza Bułgakowa. W Polsce stale współpracuje z „Frondą”. Mieszka w Grenadzie.
Piotr Musiewicz (1984): absolwent nauk politycznych UJ, doktorant filozofii polityki UJ.
Zajmuje się filozofią polityki i religii, anglikanizmem i angielską myślą polityczną.
Andrzej Nowak (1960): profesor nauk humanistycznych, historyk, pracownik UJ i PAN,
redaktor naczelny dwumiesięcznika „Arcana”.
Tadeusz Pietkiewicz (1928): wilnianin, żołnierz AK, w 1945 roku został skazany przez
Sowietów na karę śmierci, którą zamieniono
na 25 lat ciężkich robót. W 1956 roku powrócił do Polski. Emeryt. Mieszka w Słupsku.
Wojciech Przybylski (1980): absolwent socjologii UJ i Multidisciplinary Studies Programme w Berlinie, pracownik Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego,
stypendysta German National Academic
Foundation oraz Hertie Foundation, instruktor Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej,
członek Klubu Jagiellońskiego.
Paweł Rojek (1981): filozof i socjolog, zajmuje się metafizyką, antropologią kulturową i filozofią rosyjską. Autor Semiotyki
Solidarności (2009), tłumacz Włodzimierza
Sołowjowa (2008) i Pawła Florenskiego
(2009). Członek Klubu Jagiellońskiego.
Stanisław Ruczaj (1989): student filozofii
w ramach MISH UJ. Interesuje się metafizyką i filozofią religii.
Jacek Salwiński: zastępca dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Krakowa,
w latach 2007−2010 sprawował nadzór
nad projektem wystawy stałej Kraków czas
okupacji 1939–1945 w Fabryce Emalia Oskara Schindlera.
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Arkady Saulski (1987): pochodzi z Gdyni,
publikował w „Nowej Fantastyce” i „Frondzie”, w magazynie „Idź pod Prąd” prowadzi
rubrykę spraw międzynarodowych. Niedawno ukończył swoją pierwszą powieść
o śmierci Europy. W wolnych chwilach szuka
dla niej wydawcy.
Piotr Sawczyński (1986): absolwent filologii
angielskiej i student politologii UJ. Interesuje się filozofią polityki i kultury.
Monika Sitarz (1984): absolwentka stosunków międzynarodowych WSE im. ks.
J. Tischnera, były współpracownik Centrum
Rozwoju Strategicznego WSE, obecnie menadżer ds. rozwoju w jednej z krakowskich
firm.

Karol Wilczyński (1989): student filozofii
w ramach MISH UJ. Współpracownik Instytutu Tertio Millennio, członek Klubu Jagiellońskiego. Syn Witolda.

Michał Zabdyr-Jamróz (1984): absolwent
politologii UJ. Asystent w Instytucie Zdrowia
Publicznego CM UJ. Członek Klubu Jagiellońskiego.

Witold Wilczyński (1957): geograf, zwolennik klasycznej koncepcji geografii, profesor
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,
współzałożyciel i przewodniczący Towarzystwa Lelewelowskiego. Ostatnio opublikował Ideowe źródła i tożsamość geografii
(2011). Ojciec Karola.

Paweł Żukow (1870-1942): rosyjski fotograf,
przed rewolucją prowadził znany zakład
w Petersburgu, w którym wykonywał portrety rosyjksich pisarzy i artystów. Po rewolucji portretował radzieckich dygnitarzy.
Zmarł podczas blokady Leningradu

Maria Wójcik (1981): filolog polski i rosyjski,
absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Julia Żylina-Chudzik (1982): absolwentka
filozofii UJ. Zajmuje się filozofią i kulturą
rosyjską. Tłumaczka z rosyjskiego i ukraińskiego.

Błażej Skrzypulec (1986): absolwent filozofii i socjologii UJ, członek Collegium Invisibile, współautor projektu „Nowe Polis”. Publikował w „Christianitas” i „Lampie”. Członek
Klubu Jagiellońskiego.
Krzysztof Szczerski (1973): politolog
i polityk, doktor hablitowany, wicedyrektor
Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków
Międzynarodowych UJ, specjalizuje się
w zagadnieniach zarządzania państwem,
administracji publicznej i integracji europejskiej. Ostatnio opublikował Dynamikę
systemu europejskiego (2008). Były wiceminister w polskim MSZ i UKIE oraz doradca
w Parlamencie Europejskim, obecnie poseł na Sejm RP. Członek Klubu Jagiellońskiego.
Jelena Twierdisłowa: literaturoznawca, poetka, tłumaczka z języka polskiego. Autorka
powieści, dwóch zbiorów wierszy oraz wielu prac naukowych. Tłumaczyła na rosyjski
m.in. poezję Karola Wojtyła, prozę Marka
Hłaski i prace filozoficzne Romana Ingardena, ks. Józefa Tischnera i Krzysztofa Michalskiego. Mieszka w Pieriediełkinie pod
Moskwą.
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