Biografia
Gertrude Elizabeth Margaret Anscombe
(1919–2001): brytyjska filozofka, uczennica
i przyjaciółka Ludwiga Wittgensteina, żona
Piotra Tomasza Geacha. Autorka przełomowej rozprawy Intention (1957), popularnej
książki Trzej filozofowie (Anscombe, Geach
1981), oraz prac o antykoncepcji i aborcji
(zob. po polsku Anscombe 1989). Spoczywa
na Ascension Parish Burial Ground w Cambridge.
Wojciech Baliński (1965): historyk, były
urzędnik administracji rządowej i samorządowej, nauczyciel, doktorant UJ, ojciec.
Współtwórca Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w Krakowie, autor
biografii gen. Tadeusza Pełczyńskiego Człowiek w cieniu (1994).
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.
Jan Cieślak (1988): student historii sztuki
i medioznawstwa UJ, interesuje się kulturą
popularną, dźwiękiem, sztukami medialnymi, komiksem amerykańskim i wszystkim
innym po trochu.
Tomasz Dekert (1979): doktor religioznawstwa UJ, wykładowca w Akademii Ignatianum w Krakowie, współpracownik Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego i pisma
„Christianitas”. Interesuje się literaturą
judaizmu intertestamentalnego, teologią
wczesnego chrześcijaństwa i antropologią
kulturową. Autor książki o teorii rekapitulacji Ireneusza z Lyonu (Dekert 2007). Mąż,
ojciec dwóch córek i dwóch synów.
Sir Michael Dummett (1925–2011): brytyjski filozof, komentator Fregego, twórca pro-
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gramu antyrealizmu semantycznego. Autor
fundamentalnej Logicznej podstawy metafizyki (1998), popularnej Natury i przyszłości
filozofii (2010) oraz praz licznych prac o tarocie, systemach wyborczych i imigrantach.
Małgorzata Gadomska (1980): chwilowo
mieszka i pracuje w Krakowie. Formy takie
jak rozmowa, dokument filmowy, reportaż
pomagają jej odkrywać różne prawdy. Ma
szczęście do ludzi i sytuacji. Chłonie muzykę
i obraz. Pracuje w portalu Liturgia.pl Fundacji Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego.
Sebastian Gałecki (1982): doktor filozofii,
zajmuje się etyką, bioetyką i teologią. Członek Klubu Jagiellońskiego, redaktor „Pressji”.
Juliusz Gałkowski (1967): historyk sztuki,
absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, członek redakcji portalu historykon.pl, publicysta portalu areopag21.pl oraz
miesięcznika „Egzorcysta”, redaktor strony
www.instytut-mesjanistyczny.pl.
Dawid Gospodarek (1988): pochodzi z Bytowa na Kaszubach, studiował w Krakowie
filozofię i teologię. Współpracownik Klubu
Jagiellońskiego, Instytutu Tertio Millennio,
Fundacji św. Grzegorza Wielkiego i portalu
Rebelya.pl. Katolik otwarty, spełnia obowiązek niedzielny w tradycyjnym rycie.
Wojciech Jakóbik (1988): student stosunków międzynarodowych UJ. Interesuje się
energetyką, relacjami transpacyficznymi
i cyberterroryzmem. Redaktor naczelny
portalu Europa Bezpieczeństwo Energia.
Członek Klubu Jagiellońskiego, szef Zespołu
Ekspertów KJ.
Ziemowit Jóźwik (1988) absolwent ukrainoznawstwa, studiów podyplomowych dla
tłumaczy z ukraińskiego oraz student prawa UJ. Publikował w „Nowych Peryferiach”.
Członek Klubu Jagiellońskiego.

Paweł Kaliniecki (1983): szczęśliwy mąż
i ojciec dwójki dzieci (trzecie w drodze na
świat), założyciel portalu www.dystrybucjonizm.pl, absolwent psychologii i zarządzania University of Central Lancashire oraz informatyki i ekonometrii rzeszowskiej WSIiZ.
Eliza Kącka (1982): absolwentka Wydziału
Filologicznego UMK i Akademii Artes Liberales, doktorantka polonistyki UW. Laureatka nagrody im. J.J. Lipskiego. Autorka książki o Brzozowskim i Norwidzie (Kącka 2011)
i współredaktorka antologii współczesnej
poezji polskiej (Kącka, Kęder, Gerszberg
2012).
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.
Karol Kleczka (1988): doktorant w IF UJ,
absolwent MISH UJ. Interesuje się współczesną metafizyką analityczną, katolicką
nauką społeczną i personalizmem. Publikował w „Znaku” i „Kontakcie”. Członek Klubu
Jagiellońskiego, zastępca redaktora naczelnego „Pressji”.
Mariusz Koryciński (1989): reżyser krótkometrażowego filmu In Hoc Signo Vinces,
współtwórca cyklu Widmowe drżenia, pomysłodawca i współorganizator Ogólnopolskiego Konkursu Rymkiewiczowskiego.
Laureat Nagrody Artystycznej na Festiwalu
Sztuki im. Stanisława Gruszczyńskiego.
Piotr Kowalczyk (1989): student filologii polskiej UW. Recenzent i autor szkiców,
m.in. w „Newsweeku”. Obecnie związany
z serwisem xiegarnia.pl.
Angelika Kowalik (1987): studentka administracji UJ. Członek Klubu Jagiellońskiego.

Michał Koza (1987): redaktor serwisu Liturgia.pl Fundacji Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego, doktorant na Wydziale
Polonistyki UJ, redaktor internetowego
czasopisma naukowego „Polisemia”. Interesuje się współczesną literaturą, antropologią kulturową, teorią literatury i myślą
ponowoczesną. Publikuje na portalu „Popmoderna”.
Janusz Krupiński (1955): w rozproszeniu
tematów: (auto)portret, człowiek, czyli
istnienie się, design – sztuki projektowe,
esteza, czyli narodziny przedmiotu w postrzeganiu, funkcjonalizm w designie,
homo schistos, istota sztuki, interpretacja dzieła sztuki, materia obrazu, mistrz-uczeń, łaska twórcza, obraz-uobecnienie, obrazy miłości, od-czuwanie, piękno
dramatyczne, piękno metafizyczne, przekroczenie siebie, ś-cierpienie, światło
przedmiotu, z-darzenie źródłowe. Chłonie,
odkrywa, przeczuwa, wynajduje patrząc –
w widzeniu.
Marta Kwaśnicka (1981): redaktor „Frondy”
i „Arcanów”, współpracownik portalu Rebelya.pl oraz „Pressji”. Jesienią nakładem
„Teologii Politycznej” ukaże się jej zbiór esejów Krew z mlekiem. Pisze bloga o kulturze:
kwasnicka.kresy.pl.
Adam Leszkiewicz (1988): absolwent polonistyki UJ, redaktor „Pressji”.
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, redaktor
„Pressji”.
Jan Maciejewski (1990): student prawa
w ramach MISH UJ. Interesuje się historią idei, polityką i literaturą. Członek
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Klubu Jagiellońskiego, sekretarz redakcji
„Pressji”.
Maciej Malik (1992): student prawa i filozofii
w ramach MISH UŚ. Członek Klubu Jagiellońskiego, współtwórca Śląskiego Oddziału KJ.
Krzysztof Mazur (1982): absolwent politologii oraz MISH UJ, doktor nauk politycznych. Przewodniczący Rady Klubu Jagiellońskiego.
Jakub Moroz (1985): teatrolog, interesuje
się też antropologią kulturową, filozofią i religioznawstwem. W wolnych chwilach słucha muzyki dawnej, czyta i podróżuje.
Paweł Musiałek (1987): absolwent stosunków międzynarodowych i politologii UJ,
zredagował Główne kierunki polityki zagranicznej rządu Donalda Tuska w latach
2007-2011 (2012). Członek Klubu Jagiellońskiego.
Przemysław Piętak (1978): absolwent SGH.
Publikował w „Odrze”, „Gazecie Wyborczej”
i „Gazecie Polskiej Codziennie”. Uczestnik
seminariów „Teologii Politycznej”. Interesuje
się polską literaturą XIX i XX wieku. Twórca
internetowego magazynu „Zapisz”.
Jakub Przybyła (1979): filozof, psycholog
i psychoterapeuta psychodynamiczny.
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,
redaktor „Pressji”.
Michał Rekowski (1991): student WSMiP UJ,
zajmuje go polityka międzynarodowa, a interesuje filozofia i historia.
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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, redaktor naczelny „Pressji”.
Stanisław Ruczaj (1989): absolwent filozofii w ramach MISH UJ, doktorant filozofii UJ.
Interesuje się metafizyką i filozofią religii.
Adrian Sinkowski (1984): poeta, publicysta.
Redaktor kwartalnika „Wyspa”, publikował
m.in. w „Odrze”, „Twórczości”, „Kresach”,
„Frondzie”, „Czasie Kultury” i „Toposie”. Laureat Połowu (2011). 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,
redaktor „Pressji”.
Piotr Stankiewicz (1983): absolwent fizyki
i filozofii UW, doktorant filozofii UW, zajmuje
się stoicyzmem, aksjologią i Henrykiem Elzenbergiem.
Marcin Suskiewicz (1987): początkujący
biochemik (specjalizacja: krystalografia
białek), pracuje nad doktoratem w Wiedniu.
Interesuje się filozofią przyrody i teologią.
Należy do trzeciego zakonu św. Dominika
i do redakcji „Pressji”.
Mateusz Jakub Tutak (1980): ukończył socjologię i teologię na UKSW, studiował pedagogikę resocjalizacyjną, statystykę i ekonometrię, doktor teologii, asystent w Instytucie
Teologii Praktycznej UKSW. Nadzwyczajny
szafarz Komunii świętej w archidiecezji
łódzkiej. Zajmuje się socjologią religii i metodologią badań socjologicznych.

Zbigniew Warpechowski (1938): artysta
i myśliciel, jeden z pionierów sztuki performance. Porzucił architekturę na Politechnice Krakowskiej i formy przemysłowe
na Akademii Sztuk Pięknych. Autor cyklu
książek poświęconych teorii performance
i sztuce współczesnej, ostatnio opublikował
Wolność (2009). Sformułował hasło awangardowego konserwatyzmu. Mieszka i tworzy w Sandomierzu.
Andrzej Waśko (1961): historyk literatury i kulturoznawca, pracownik Wydziału
Polonistyki UJ oraz Akademii Ignatianum
w Krakowie, były wiceminister edukacji
narodowej. Badacz polskiego romantyzmu, autor prac Romantyczny sarmatyzm
(1995) i Zygmunt Krasiński. Oblicza poety
(2001), wydawca antologii Romantyczna
gawęda szlachecka (1999). Opublikował
także książki publicystyczne Demokracja
bez korzeni (2009) i Poza systemem (2012).

Tomasz Wielebski (1964): kapłan diecezji warszawsko-praskiej, doktor teologii,
adiunkt w Instytucie Teologii Praktycznej
UKSW, wykładowca wyższego seminarium
duchownego. Bada świętowanie niedzieli
i działalność duszpasterstw chorych.
Karol Wilczyński (1989): absolwent filozofii
w ramach MISH UJ. Współpracownik Instytutu Tertio Millennio. Członek Klubu Jagiellońskiego, redaktor „Pressji”.
Leszek Wroński (1982): adiunkt w Instytucie Filozofii UJ, miłośnik muzyki.
Wiesław Żyznowski (1964): absolwent Wydziału Zarządzania AE i Wydziału Filozoficznego UJ, doktorant filozofii UJ, przygotowuje pracę o człowieku zysku w filozofii
i kulturze starożytnej Grecji. Przedsiębiorca
i menedżer, wydawca i autor książek o regionie wielickim.
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