
Noty o autorach

Prof. dr hab. Jerzy Axer, fi lolog klasyczny i wykładowca Uniwersytetu War-
szawskiego. Organizator nowatorskich przedsięwzięć naukowo-edukacyjnych 
w UW: Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycz-
nych (1993), Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i w Europie 
Środkowo-Wschodniej (1991 – obecnie Wydział Artes Liberales), Kolegium 
Artes Liberales (2008). Kierownik międzynarodowych programów badawczych 
oraz autor publikacji m.in. z zakresu recepcji kultury antycznej w europejskich 
kulturach narodowych i regionalnych. 

Dr hab. Jerzy Bartkowski, prof. UW, socjolog polityki, pracownik naukowy In-
stytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Autor wielu publikacji w za-
kresie społeczeństwa obywatelskiego, zachowań wyborczych, elit politycznych, 
społeczności lokalnych i wartości w perspektywie porównawczej. 

Dr hab. Jan Doktór, historyk, pracownik naukowy Żydowskiego Instytutu Hi-
storycznego w Warszawie i redaktor naczelny „Kwartalnika Historii Żydów”. 
Członek Komisji Historii i Kultury Żydów. Zajmuje się badaniami nad ducho-
wością Żydów polskich, zwłaszcza XVII i XVIII w.

Dr hab. Anna Giza, prof. UW, socjolożka od czasu studiów związana z  In-
stytutem Socjologii UW, łącząca socjologię teoretyczną z praktyką badawczą 
i projektami społecznymi. Jej główne zainteresowania koncentrują się wokół 
problematyki socjologii wiedzy. Głęboko wierzy w  odpowiedzialność nauk 
społecznych za obrazy świata i założenia, które stają się podstawą nie tylko 
polityk publicznych, ale również działań społecznych. Autorka m.in. książek 
Uczeń czarnoksiężnika, czyli społeczna historia marketingu oraz Rodzina a  system 
społeczny. Reprodukcja i kooperacja w perspektywie interdyscyplinarnej.



366 Noty o autorach

Prof. dr hab. Zbigniew Waldemar Izdebski, seksuolog, specjalista w zakresie 
poradnictwa rodzinnego i pedagogiki seksualnej, wykładowca akademicki. Au-
tor badań w międzynarodowym projekcie badawczym Światowej Organizacji 
Zdrowia „Evaluation of National Programme of AIDS” oraz licznych publikacji 
z zakresu problematyki seksualnej. W 2010 został współpracownikiem Nauko-
wego Instytutu Kinseya do Badań nad Seksem, Płcią i Reprodukcją.

Basil Kerski, menedżer kultury, redaktor i politolog pochodzenia polsko-irac-
kiego, od 2011 r. dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. 
Studiował politologię i slawistykę na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. Od 
1998 r. redaktor naczelny „Magazynu Polsko-Niemieckiego DIALOG”. Pra-
cował w  berlińskim oddziale niemiecko-amerykańskiego Aspen Institute, 
w  Instytucie Badawczym Niemieckiego Towarzystwa Polityki Zagranicznej, 
w Bundestagu oraz w Ośrodku Badań Społecznych w Berlinie (WZB). Czło-
nek polskiego PEN Clubu. Autor i  redaktor wielu książek niemieckich, pol-
skich i ukraińskich na tematy historyczne, polityczne i literackie. Wielokrotnie 
 doceniany za wkład w rozwój stosunków polsko-niemieckich.

Dr Jacek Kołtan, fi lozof i politolog, zastępca dyrektora ds. naukowych w Eu-
ropejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Kieruje Wydziałem Myśli Spo-
łecznej oraz Wydawnictwem ECS, redagując m.in. serię „Idea solidarności”, 
gdzie prezentowane są prace współczesnej humanistyki. Jego zainteresowania 
badawcze obejmują teorię społeczną i polityczną, ruchy społeczne, historię idei 
solidarności, hermeneutykę i antropologię fi lozofi czną. Członek Rady Progra-
mowej Centrum Badań Solidarności i Ruchów Społecznych przy Instytucie 
Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Prof. dr hab. Wiesława Kozek, socjolog, kierownik Zakładu Socjologii Pracy 
i Organizacji, przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Socjologii Uniwersy-
tetu Warszawskiego, w przeszłości wieloletni dyrektor Instytutu Socjologii. 
Badaczka problemów rynku pracy, zbiorowych stosunków pracy i wykluczenia 
społecznego w ramach licznych programów międzynarodowych. Autorka lub 
współautorka książek, m.in. Utrzymać się na powierzchni. O walce z biedą w per-
spektywie indywidualnego sprawstwa, Rynek pracy. Perspektywa instytucjonalna, Gra 
o jutro usług publicznych, Polaktor. Aktorzy na rynku pracy. 

Prof. dr hab. Stanisław Krajewski, fi lozof, matematyk, pracownik naukowy 
Instytutu Filozofi i Uniwersytetu Warszawskiego, autor książek i  artykułów 
z  zakresu logiki i fi lozofi i matematyki oraz myśli żydowskiej, doświadczeń 
Żydów i dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. Współtwórca i współprzewod-
niczący Polskiej Rady Chrześcijan i  Żydów oraz członek Rady Państwowej 
Muzeum Auschwitz-Birkenau. Współtwórca wystawy Powojnie w Muzeum 
Historii Żydów Polskich POLIN.
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Dr hab. Sławomir Łodziński, prof. UW, socjolog, pracownik naukowy Insty-
tutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Komitetu Badań nad 
Migracjami Ludności i Polonią przy PAN. Autor badań i publikacji w zakre-
sie socjologii etniczności, ochrony praw mniejszości narodowych i etnicznych 
w Polsce, polityki państwa wobec mniejszości i cudzoziemców (imigracji) oraz 
kwestii wielokulturowości.

Prof. dr hab. Ewa Nowicka-Rusek, antropolog społeczny i  socjolog, założy-
cielka Zakładu Antropologii Społecznej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu 
Warszawskiego. Członek Komitetu Badań Nad Migracjami Ludności i Polonią 
przy PAN, Komitetu Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Ko-
misji Bałkanistyki przy oddziale PAN w Poznaniu. Autorka podręcznika Świat 
człowieka – świat kultury oraz licznych publikacji poświęconych problematyce 
swojskości i obcości, kontaktu kultur, powstawania nowych narodów na Sy-
berii, sytuacji kultury mniejszości polskiej na obszarach byłego ZSRR i grup 
mniejszościowych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej (w szczególności 
Romów oraz Wołosów).

Prof. dr hab. Stanisław Obirek, teolog, historyk, antropolog kultury, były je-
zuita. Twórca Centrum Kultury i Dialogu przy Wyższej Szkole Filozofi czno-
-Pedagogicznej „Ignatium”, rzecznik dialogu między religiami Wschodu i Za-
chodu. Autor licznych publikacji dotyczących miejsca religii we współczesnej 
kulturze, dialogu międzyreligijnego, konsekwencji Holokaustu i możliwości 
przezwyciężenia konfl iktów religijnych, cywilizacyjnych i kulturowych.

Dr hab. Mikołaj Rakusa-Suszczewski, socjolog i fi lozof polityki, absolwent 
Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i École des hautes études en 
sciences sociales w Paryżu. Współzałożyciel Fundacji Zespół Analizy Ruchów 
Społecznych (ZARS), członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologicz-
nego (ISA), od 2006 r. pracuje w Centrum Europejskim UW na Uniwersytecie 
Warszawskim. Autor wielu projektów badawczych i publikacji dotyczących 
historii idei, teorii ruchów społecznych, a  także przemian społeczno-kul-
turowych w Europie, w  szczególności problemów populizmu politycznego 
i gospodarczego.

Prof. dr hab. Antoni Sułek, socjolog, nauczyciel akademicki, w  latach 1968–
–2018 pracownik naukowy Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego 
(w  latach 1989–2009 kierownik Zakładu Metodologii); obecnie – w Uniwer-
sytecie Łódzkim). Członek zespołu doradców socjologicznych Obywatelskiego 
Klubu Parlamentarnego w  latach 1989–1990 oraz przewodniczący Polskiego 
Towarzystwa Socjologicznego w latach 1994–1998. Autor m.in. Historii socjolo-
gii na UW od Szkoły Głównej do naszych dni (Monumenta Universitatis Varsoviensis, 
XIII, 2019) oraz A Mirror on the High Road (Berlin, 2019). 
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Jarosław Józef Szczepański, historyk, dziennikarz ekonomiczny, współpracow-
nik Tadeusza Mazowieckiego w „Tygodniku Solidarność” (1981 i 1989) i w la-
tach 1989–1990 oraz Tadeusza Jedynaka i  śląskiej „Solidarności” górniczej 
w latach osiemdziesiątych. Górnictwem i Śląskiem zajmuje się od połowy lat 
siedemdziesiątych. Autor licznych publikacji prasowych z  zakresu tematyki 
Śląska i  górnictwa oraz opracowania Górnik Polski. Ludzie z  pierwszych stron 
gazet, dotyczącego zmiany postrzegania zawodu, ludzi i  ich kondycji czasów 
przemian.

Dr hab. Paweł Śpiewak, prof. UW, socjolog, historyk idei, pracownik naukowy 
Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2011  r. dyrektor Ży-
dowskiego Instytutu Historycznego. Zajmuje się socjologią ogólną, socjologią 
polityki, historią myśli i fi lozofi i społecznej oraz politycznej. Od wielu lat bada 
i popularyzuje zachodnią fi lozofi ę i  teorię polityki, zwłaszcza myśl liberalną 
i konserwatywną. Zajmuje się także problematyką przemian politycznych i spo-
łecznych w Polsce i Europie Środkowej. Autor m.in. książek Midrasze. Księga 
nad księgami oraz Żydokomuna. Interpretacje historyczne.

Dr Ruta Śpiewak, socjolog, pracuje w  Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa 
PAN, zajmuje się rozwojem obszarów wiejskich w Polsce, ze szczególnym 
uwzględnieniem zachodzących tam zmian społecznych. Realizuje projekty na-
ukowe z dziedziny szeroko pojętych food studies, w tym dotyczących wysokiej 
jakości żywności jako czynnika rozwoju wiejskiego. Autorka licznych publika-
cji i uczestniczka projektów badawczych, związanych m.in. z powstawaniem 
polskich kooperatyw spożywczych i form alternatywnych sieci żywności oraz 
barier rozwoju rolnictwa ekologicznego. 

Dr Zuzanna Toeplitz, psycholog, nauczyciel akademicki Wydziału Psychologii 
Uniwersytetu Warszawskiego, działaczka opozycji w PRL. Jako członek Pol-
skiego Towarzystwa Psychologicznego pełniła funkcję przedstawicielki PTP 
w European Federation of Professional Psychological Associations. Autorka ba-
dań i publikacji z zakresu psychologii, w szczególności różnic indywidualnych, 
determinant jakości życia w okresie późnej dorosłości oraz etyki zawodowej. 
Od 2014 r. dyrektor Festiwalu Nauki w Warszawie. 

Jowita Wiśniewska, socjolog, absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu 
Warszawskiego (studia magisterskie i  doktoranckie) oraz Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka licznych artykułów 
z zakresu antysemityzmu, problematyki Holokaustu, mniejszości narodowych 
i analizy dyskursu publicznego. Współautorka książek poruszających proble-
matykę postaw ksenofobicznych i socjologii grup społecznych i społeczności 
lokalnych.




