Biografia
Filip Białek (1984): lewicowiec z przekonania, sierota po PPS, współzałożyciel i redaktor portalu „Nowe Peryferie”, studiował filozofię na UJ, najbardziej ceni tych filozofów,
którzy łączą klarowny wywód z niestandardowymi tezami, a więc oczywiście Jacquesa Derridę, Willarda V. O. Quine’a, Donalda
Davidsona i Richarda Rorty’ego. Ma dużego,
białego psa i nie rozumie idei pisania biogramów.
Jerzy Braun (1901–1975): mesjanista,
filozof, poeta, działacz społeczny i polityczny, ostatni Delegat Rządu na Kraj
w 1945 roku. Ostatnio ukazał się jego
Nowy świat kultury (2003). Pochowany
w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.
Paweł Chojnacki (1968): absolwent historii UJ, doktor historii społecznej University
College London. Redaktor i wydawca pisma
„Przylądek Dobrej Nadziei”, poświęconego
życiu oraz twórczości Zygmunta Nowakowskiego. Publicysta, autor książek: Porwani
w Czeczenii. 53 dni w niewoli, (Chojnacki,
Kurzyniec 1998), Kasztany z Gudermesu.
Doświadczenie czeczeńskie (1999), Gmina
Polska Zachodniego Londynu 1959–1976–
2003 (2006), Ur. ’68. Notatki z ulic Krakowa
1988–1989 (2010). Interesuje się m.in. historią emigracji niepodległościowej, jej
codziennością i kulturą popularną. Razem
z żoną Izą prowadzi w Krakowie Pracownię
Małe Dzieje, zajmującą się poznawaniem
i promocją szeroko rozumianej historii lokalnej: www.male-dzieje.pl.
Zygmunt Czarnecki (1900–1989): podpułkownik dyplomowany Wojska Polskiego, po
demobilizacji Polskich Sił Zbrojnych założył
Brygadowe Koło Młodych „Pogoń”, w którym
prowadzono szkolenia wojskowe na wypadek trzeciej wojny światowej. Wydawał
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miesięcznik „Pogoń”, w którym analizowano rozwój nowoczesnej myśli wojskowej
i przebieg aktualnych konfliktów zbrojnych.
Petr Dvořák (1970): czeski filozof, znawca
teorii analogii, pracuje w Czeskiej Akademii
Nauk w Pradze.
Wojciech Falkowski (1930): lekarz psychiatra, wieloletni rektor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie. Odznaczony m.in. Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Sebastian Gałecki (1982): doktor filozofii,
zajmuje się etyką, bioetyką i teologią. Członek Klubu Jagiellońskiego.
Paweł Gotowiecki (1983): dr nauk humanistycznych, historyk, publicysta; absolwent UJ, doktoryzował się na UJK w Kielcach. Specjalizuje się w historii emigracji
niepodległościowej na Zachodzie oraz
historii PRL. Prezes Ostrowieckiego Stowarzyszenia Historycznego „Solidarność
i Pamięć”.
Wojciech Jakóbik (1988): student stosunków
międzynarodowych UJ. Redaktor naczelny
portalu Europa Bezpieczeństwo Energia,
współpracownik Ośrodka Myśli Politycznej.
Interesuje się energetyką, relacjami transpacyficznymi i cyberterroryzmem.
Karolina Janczyk (1987): absolwentka historii, wieloletnia wolontariuszka Instytutu
Tertio Millennio.
Marek Kaplita (1990): student filozofii w ramach MISH UJ, członek Collegium Invisibile.
Interesuje się fenomenologią i hermeneutyką filozoficzną.
Sabina Karmazinaitė (1988): studentka
nauk politycznych Uniwersytetu Wileńskiego. Interesuje się filozofią polityczną, sztuką
i wspólną, polsko-litewską kulturą. Członek
Klubu Jagiellońskiego.

Marcin Kędzierski (1984): absolwent stosunków międzynarodowych UEK, doktorant w Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej UEK, interesuje się polityką
międzynarodową, politykami publicznymi
i katolicką nauką społeczną. Prezes Klubu
Jagiellońskiego.
Marcin Kilanowski: filozof, prawnik, pracownik Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Interesuje się zastosowaniem myśli
pragmatycznej w rozwiązywaniu problemów społecznych i prawnych. Członek zespołu redakcyjnego „Res Publiki Nowej”.
Angelika Kowalik (1987): studentka administracji UJ, członek Klubu Jagiellońskiego.
Jan Krasicki (ur. 1954), filozof i polonista,
profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, zajmuje się myślą rosyjską, polską i niemiecką
XIX–XXI wieku. Ostatnio opublikował książkę
Człowiek i Bóg w tradycji rosyjskiej (2012).
Adam Leszkiewicz (1988): absolwent polonistyki UJ.
Grzegorz Lewicki (1984): doktorant filozofii
UJ, absolwent stosunków międzynarodowych, socjologii, filozofii i filozofii nauki na
London School of Economics, dziennikarz
„Wprost”. Autor rozprawy Nadchodzi nowy
proletariat! (2012). Kontakt: polishview.eu.
Członek Klubu Jagiellońskiego.
Jan Maciejewski (1990): student prawa
w ramach MISH UJ. Interesuje się historią
idei, polityką i literaturą. Członek Klubu Jagiellońskiego.
Alicja Malewska (1987): wilnianka, studentka ekonomii, doktorantka w Instytucie Nauk
Politycznych UJ. Szuka prawdy o Kresach
i prawach rządzących ekonomią polityczną.
Bartłomiej Malik (1992): student MISMaP
UW, humanista zainteresowany naukami

ścisłymi. Prezes Klubu Restituta Polonia,
członek Koalicji na Rzecz Rozwoju, członek
Klubu Jagiellońskiego.
Krzysztof Mazur (1982): doktor nauk politycznych, absolwent politologii oraz MISH
UJ. Przewodniczący Rady Klubu Jagiellońskiego.
Łukasz Miłek (1981): absolwent politologii
i historii UJ, przygotowuje doktorat o środowisku „Znaku”.
Jakub Moroz (1985): teatrolog, interesuje się też antropologią kulturową, filozofią
i religioznawstwem. W wolnych chwilach
słucha muzyki dawnej, czyta i podróżuje.
Alicja Moskal (1931): historyk literatury,
dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych
i Społecznych Polskiego Uniwersytetu na
Obczyźnie.
Artur Mrówczyński-Van Allen (1968): dyrektor Wydziału Słowiańskiego w Międzynarodowym Centrum Studiów nad Chrześcijaństwem
Wschodnim (ICSCO), wykładowca w Instytucie
Filozoficznym Edith Stein, w Wyższym Archidiecezjalnym Seminarium Duchownym
i w Wyższym Archidiecezjalnym Seminarium
Misyjnym „Redemptoris Mater” w Grenadzie.
Mieszka w Grenadzie.
Paweł Musiałek (1987): absolwent stosunków międzynarodowych i politologii UJ, zredagował Główne kierunki polityki zagranicznej rządu Donalda Tuska w latach 2007-2011
(2012). Członek zarządu Klubu Jagiellońskiego i koordynator Zespołu Ekspertów KJ.
Zygmunt Nowakowski (1891–1963): aktor,
dramaturg, pisarz, krytyk teatralny, felietonista, działacz sportowy, wielki miłośnik
Krakowa, antykomunista. Absolwent polonistyki UJ, doktor nauk filozoficznych UJ. Od
1945 na emigracji. Od 1968 roku spoczywa
na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
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Remigiusz Okraska (1976): z wykształcenia
socjolog, z zamiłowania publicysta, społecznik, redaktor i popularyzator prospołecznoegalitarnych koncepcji i tradycji ideowych.
Od 2000 roku jest redaktorem naczelnym
pisma „Obywatel” (obecnie „Nowy Obywatel”), od roku 2009 – twórcą i redaktorem
Lewicowo.pl – pierwszego i jedynego portalu poświęconego tradycjom polskiej lewicy
demokratycznej, patriotycznej i niekomunistycznej.
Przemysław Piętak (1978): absolwent SGH.
Publikował m.in. w „Odrze”, „Gazecie Wyborczej” i „Gazecie Polskiej Codziennie”.
Uczestnik seminariów „Teologii Politycznej”.
Interesuje się polską literaturą XIX i XX wieku. Mieszka pod Warszawą z żoną i dwoma
synami.
Piotr Popiołek (1987): absolwent religioznawstwa UJ, student teologii UPJPII. Obecnie znajduje się na stypendium
w Chińskiej Republice Ludowej. Specjalizuje się w historii chrześcijaństwa i teologii
Azji Wschodniej.
Stanisław Portalski (1920–2012): inżynier
chemik, w Anglii mieszkał od zakończenia
II wojny światowej.
Marek Przychodzeń (1978): doktor filozofii. Absolwent socjologii i filozofii UJ.
Współredaktor antologii Aktualność wolności (Misztal, Przychodzeń 2005). W latach
2004–2008 współpracownik „Przeglądu
Politycznego”. Koordynator merytoryczny
studiów Filozofia Polityki Online. 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.
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Stanisław Ruczaj (1989): absolwent filozofii
w ramach MISH UJ. Interesuje się metafizyką i filozofią religii.
Arkady Rzegocki (1971): politolog, prodziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych
i Politycznych UJ, profesor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie, kierownik studiów Polsko-brytyjskie partnerstwo
strategiczne w UE i NATO. Pomysłodawca
i spiritus movens Polskiego Ośrodka Naukowego UJ w Londynie. Założyciel i redaktor
naczelny „Pressji” w latach 2002–2011.
Członek Klubu Jagiellońskiego.
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.
Adrian Sinkowski (1984): poeta, publicysta.
Redaktor kwartalnika literackiego „Wyspa”.
Publikował m.in. w „Odrze”, „Twórczości”,
„Kresach”, „Frondzie”, „Czasie Kultury”
i „Toposie”. Rzecznik prasowy Centrum Myśli
Jana Pawła II. Mieszka w Warszawie.
Błażej Skrzypulec (1986): absolwent filozofii i socjologii, doktorant filozofii UJ, członek
Collegium Invisibile, współautor projektu
„Nowe Polis”. Publikował w „Christianitas”
i „Lampie”. Członek Klubu Jagiellońskiego.
Marcin Suskiewicz (1987): początkujący
biochemik (specjalizacja: krystalografia
bialek), interesuje się filozofią przyrody
i teologią.
Bogdan Strachowski (1958): absolwent Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorant na Wydziale
Filozoficznym UPJPII. Interesuje się relacją
między skończonością a nieskończonością,
jej konsekwencjami metafizycznymi, po-

znawczymi i etycznymi, a także (nie)możliwością wyrażenia jej w języku.

rewolucja Solidarności”. Redaktor „Nowego
Obywatela”.

Halina Taborska (1933): filolog, filozof, historyk sztuki, wykładowca akademicki, od
2011 roku rektor Polskiego Uniwersytetu
Na Obczyźnie w Londynie.

Ryszard Wraga (właśc. Jerzy Antoni Niezbrzycki) (1902–1968): kapitan Wojska Polskiego, oficer polskiego wywiadu wojskowego, sowietolog. Konsultant ds. sowieckich
francuskiego MSZ, pracownik naukowy w Instytucie Hoovera na Uniwersytecie Stanforda.
Dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych.

Krzysztof Wołodźko (1977): na ogół publicysta, bloger (www.consolamentum.salon24.
pl). Pisał i/lub pisze m.in. do „Trybuny”, „Życia Duchowego”, „Znaku”, „Gazety Polskiej
Codziennie”, „Kontaktu”, portali „Teologii
Politycznej”, deon.pl, ngo.pl. Uczestnik cyklu dokumentalnego „System 09” i „System:

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