Noty o autorach

Cezary Błaszczyk — absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów
prawa i ekonomii rynku kapitałowego na SGH. Aplikant radcowski
OIRP w Warszawie. Autor publikacji z dziedziny doktryn politycznych i prawnych, prawa autorskiego i cywilnego. Pod kierunkiem
prof. UW dr. hab. Adama Bosiackiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego przygotował i obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pt. Ewolucja doktryny liberalnej w Stanach
Zjednoczonych i jej libertariańska krytyka. Obszar zainteresowań
to liberalizm, libertarianizm i szerzej pojęta amerykańska myśl polityczna.
Marcin Chmielowski — magister politologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor filozofii Uniwersytetu Pedagogicznego im Komisji
Edukacji Narodowej w Krakowie, absolwent podyplomowych studiów z bankowości centralnej i polityki pieniężnej Instytutu Nauk
Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się teorią polityki, filozofią polityczną, teorią i praktyką libertarianizmu.
Przemysław Hankus — doktorant w Zakładzie Polityki Zagranicznej RP Instytutu Studiów Międzynarodowych na Wydziale Nauk
Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego (w ramach zainteresowań
badawczych przede wszystkim procesy secesjonistyczne, w szczególności w Katalonii i w Szkocji), Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Libertariańskiego, tłumacz i autor tekstów naukowych o tematyce
libertariańskiej oraz z zakresu Austriackiej Szkoły Ekonomii, jeden
z ekspertów Blogosfery PAFERE, współpracownik Instytutu Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa.

Łukasz Jasiński — doktorant na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Autor publikacji naukowych na temat systemów ochrony zdrowia, prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych i oszczędzania. Współpracuje z Polsko–
Amerykańską Fundacją Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego (PAFERE). Zwolennik przekazywania wiedzy ekonomicznej w ujęciu
Austriackiej Szkoły Ekonomii.
Ariadna Lewańska — absolwentka Instytutu Filozofii UW, doktorantka Centre des Recherches Politiques et Sociologiques Raymond
Aron przy EHESS w Paryżu, tłumaczka i nauczyciel akademicki.
Szymon Osmola — student prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Znawca filozofii brytyjskiego oświecenia, w szczególności Davida
Hume'a. Jego zainteresowania naukowe obejmują również filozofię
prawa, etykę, filozofię polityczną oraz kwestie naturalizacji owych
dziedzin.
Wojciech Paukszteło — doktorant na kierunku Nauki o Polityce na
Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2015
roku uzyskał tytuł magistra politologii na Uniwersytecie Szczecińskim. Pracuje jako analityk w Centrum Analiz Ekonomicznych.
W swojej pracy naukowej skupia się na problematyce wyborów
i polityki lokalnej.
Wojciech Rutkiewicz — absolwent studiów filozoficznych w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie doktorant
w Zakładzie Logiki IF UW. Nauczyciel filozofii i etyki w szkole
podstawowej. Zainteresował się tematyką kryteriów racjonalności,
logiką rozumowań i metodologią nauk medycznych w trakcie stu-
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diów bioetycznych. Pracę doktorską chciałby poświęcić przebiegiem
rozumowań lekarskich w diagnostyce klinicznej.
Jakub Siemiątkowski — absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, tytuł pracy magisterskiej: „Młodzi” obozu narodowego wobec zagadnień istnienia narodu ukraińskiego oraz
perspektyw budowy ukraińskiego państwa 1932-1944. Interesuje się
teorią i historią nacjonalizmu, zagadnieniami dotyczącymi historii
Europy Środkowo-Wschodniej oraz geopolityką. Redaktor naczelny
kwartalnika Polityka Narodowa.
Norbert Slenzok — absolwent filozofii i politologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, obecnie doktorant nauk o polityce na tej
samej uczelni. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół
filozofii politycznej i etyki w powiązaniu z epistemologią i ekonomią.
Stanisław Stefaniak — autor jest studentem na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na ekonomii politycznej, teorii
społecznej i prawach człowieka. Prowadzi też uczelniany Klub
Debat.
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