Noty o autorach

Monika Błaszczak – dr, adiunkt w Zakładzie Estetyki Literackiej Instytutu
Filologii Polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Literaturoznawca, kulturoznawca, teatrolog. Jej zainteresowania badawcze
obejmują: estetykę literacką i performatywną, współczesny oraz najnowszy
dramat i teatr, estetykę odbioru i strategie odbiorcze we współczesnym te
atrze i sztukach performatywnych, kategorie estetyczne w ujęciu interdyscy
plinarnym i transdyscyplinarnym, łączącym perspektywy: literaturoznawczą,
kulturoznawczą i teatrologiczną oraz praktyczne aspekty kultury, takie jak: za
rządzanie w kulturze, sztuka autoprezentacji, kuratorstwo kulturalne. Autorka
artykułów naukowych, monografii Ekrany i lustra w polskim dramacie współczesnym (Poznań 2009), współautorka książki Estetyka. Między działaniem
a emocją (Poznań 2016).
Bartłomiej Borek – mgr filologii polskiej, doktorant literaturoznawstwa
w Zakładzie Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski Uniwersytetu Marii Curie
‑Skłodowskiej w Lublinie. Jego zainteresowania badawcze dotyczą literatury
wieku XIX i XX, idei Makroantroposa, obecności sacrum w dziele literac
kim, a także filozoficznych kontekstów literatury. Publikował w monografiach
zbiorowych i na łamach takich czasopism naukowych jak „Świat Tekstów.
Rocznik Słupski”, „Humanistyka i Przyrodoznawstwo”, „Białostockie Archiwum
Językowe”, „Młoda Humanistyka”, „Teologia i Człowiek”, „Kultura i Wartości”,
„Acta Humana”. Założyciel Studenckiego Koła Naukowego Miłośników Kultury
i Literatury Wieku XIX UMCS. Nauczyciel języka polskiego i wychowawca
w Szkole Podstawowej nr 40 w Lublinie. Laureat plebiscytu „Nauczyciel na
medal” w województwie lubelskim w roku 2018.
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Sylwia Ciesielska – mgr, studentka czwartego roku studiów doktoranckich
biocybernetyki i inżynierii biomedycznej na Wydziale Automatyki, Elektroniki
i Informatyki Politechniki Śląskiej. Ukończyła studia inżynierskie i magister
skie w dziedzinie Automatyki i Robotyki, ze specjalizacją studiów magisterskich
Przetwarzanie Informacji i Sterowanie w Biotechnologii, co pokrywa się z ob
szarem jej zainteresowań naukowych. Obecnie prowadzi badania nad zjawi
skiem stymulacji proliferacji komórek pod wpływem niskich dawek promienio
wania UV, starając się wyjaśnić jego genezę. Tematyka ta będzie przedmiotem
jej rozprawy doktorskiej.
Anna Czarnowus – dr hab., adiunkt w Instytucie Języków Romańskich
i Translatoryki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
gdzie wykłada głównie literaturę angielską. Specjalizuje się w literaturze średnio
angielskiej oraz mediewalizmach. Opublikowała dwie monografie: Inscription
on the Body: Monstrous Children in Middle English Literature (Katowice 2009)
i Fantasies of the Other’s Body: Monstrous Children in Middle English Literature
(Peter Lang, 2013). Do tej pory publikowała na temat Chaucera, romansu
średnioangielskiego oraz perspektywy gender i postkolonialnej w literaturze
średniowiecznej. Ostatnio pracuje nad mediewalizmami kanadyjskimi i no
wozelandzkimi. Interesuje ją także historia emocji i teoria afektu, również po
wiązana z ekokrytyką. Jest członkiem Laboratorium Animal Studies – Trzecia
Kultura, Society for the History of Emotions, International Association for Robin
Hood Studies oraz Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich. Współpracuje
z Zespołem Badawczym „Badania nad Kulturą Dawną” na Uniwersytecie
Warszawskim.
Piotr Czerwiński – prof. zw. dr hab., kierownik Zakładu Języka Rosyjskiego
w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach. Specjalista w dziedzinie semazjologii, etnosemantyki, etymologii,
onomastyki, języka semantycznego tradycji folklorystycznej. Autor podręcz
ników, słowników, monografii, kursów komputerowych. Jego zainteresowania
naukowe obejmują szeroko rozumiany obszar powiązań języka i świadomości,
w tym również w aspekcie etnologicznym, lingwokulturowym, lingwopsycho
logicznym, konfrontatywnym. Dotyczy to problematyki leksykologicznej, sło
wotwórczej, onomazjologicznej, języka polityki, ideologii, środków masowego
przekazu, poezji, literatury pięknej, współczesnego uzusu językowego, mówienia,
myślenia, metodyki nauczania. W publikacjach poruszających tematy zwierzęce
przedmiotem jego rozważań są – oprócz opisów encyklopedycznych (dydakty
ko-ekologicznych), etymologicznych, mitologicznych, historyczno-kulturowych,
folklorystycznych – przede wszystkim: 1) sposób „zwierzęcej” egzystencjonal
ności w człowieku, 2) wyobrażenie i wyrażenie konceptualnego oraz emocjo
nalnego człowieka przez obrazowość, mentalność i kod, który może cechować
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i nierzadko cechuje zwierzęta, 3) animalistyczna (lecz nie bestiarna) stała, rozu
miana czasem jako μεταμόρφωσις i transcendencja, z reguły będąca sposobem
percepcji, bytowania i orientacji w rzeczywistości.
Michał Figura – lic., student Wydziału Humanistycznego Akademii Huma
nistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Łączy wykształcenie politologiczne z wielo
letnim doświadczeniem przyrodniczym. Jest współautorem artykułów nauko
wych i ekspertyz z zakresu teriologii i ornitologii.
Anna Filipowicz – dr hab., pracuje w Katedrze Teorii Literatury i Krytyki
Artystycznej (Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Gdański). Obecnie zaj
muje się polską literaturą współczesną odczytywaną z perspektywy filozofii
posthumanizmu oraz studiów nad zwierzętami. Autorka książek Sztuka mięsa.
Somatyczne oblicza poezji (Gdańsk 2013) i (Prze)zwierzęcenia. Poetyckie drogi
do postantropocentryzmu (Gdańsk 2017).
Joanna Glinkowska – absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim,
prezeska Fundacji „Obszar Wspólny”. Współpracuje z wydawnictwem Archive
Books. Publikuje teksty z zakresu współczesnej kultury i sztuki na łamach
takich czasopism jak m.in. „Notes na 6 Tygodni” i „Sztuka i Dokumentacja”,
oraz portalu MiejMiejsce.com. W obszarze jej zainteresowań znajdują się an
tropologia miasta, lingwistyka kulturowa, teoria kultury oraz krytyczny namysł
nad sztuką współczesną.
Dariusz Gzyra – mgr, doktorant w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu
Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, wykładowca na Wydziale „Artes
Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego (antropozoologia). Publicysta, wielo
letni działacz społeczny. Kierownik Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa
Etycznego. Członek Laboratorium Animal Studies – Trzecia Kultura przy
Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Redaktor na
ukowy działu „Etyka praw zwierząt” interdyscyplinarnego rocznika naukowego
„Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies”. Autor licznych artykułów
dotyczących etyki relacji człowieka i zwierząt, publikowanych w czasopismach
i monografiach. Autor monografii Dziękuję za świńskie oczy. Jak krzywdzimy
zwierzęta (Warszawa 2018).
Kristian Van Haesendonck – profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie w Sanya
(Chiny) oraz pracownik naukowy Uniwersytetu w Antwerpii (Belgia). Specjalizuje
się w literaturze hiszpańsko-amerykańskiej i luzofońskiej (literaturze byłych
kolonii portugalskich w Afryce). Jest autorem książki Postcolonial Archipelagos:
Essays on Hispanic Caribbean and Lusophone African Literatures (Peter Lang,
2017) oraz ¿Encanto o espanto? Identidad y nación en la novela puertorriqueña
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actual (Frankfurt–Madrid 2008). Redaktor publikacji Going Caribbean! New
Perspectives on Caribbean Literature and Art (Lisbon 2012) oraz współredaktor
Caribbeing: Comparing Caribbean Literatures and Cultures (Amsterdam–Atlanta
2014). Obecnie pracuje nad redakcją książki Worlds of Mia Couto, która wkrótce
ukaże się nakładem Wydawnictwa Peter Lang.
Dariusz Jedzok – mgr, absolwent Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej
Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Miłośnik przyrody, podróżnik, tłumacz
i dziennikarz. Prowadzi wykłady podróżnicze oraz warsztaty dziennikarskie.
Obecnie mieszka w Sydney.
Olga Kielak – dr nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polskiego,
adiunkt w Zakładzie Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego
Instytutu Filologii Polskiej UMCS w Lublinie, członek zespołu opracowującego
Słownik stereotypów i symboli ludowych. Autorka artykułów z zakresu lingwisty
ki kulturowej, poświęconych zwierzętom domowym. Zainteresowania naukowe:
etnolingwistyka, folklorystyka, współczesna polszczyzna, animal studies.
Michał Kisiel – mgr, doktorant w Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Obronił pracę magisterską traktują
cą o zagadnieniach podmiotu u Alaina Badiou, Jacques’a Derridy i Samuela
Becketta. Obecnie pracuje nad rozprawą doktorską poświęconą nowomateria
listycznym lekturom wybranych dzieł Samuela Becketta i Tadeusza Kantora.
Ponadto jego zainteresowania badawcze obejmują relacje między filozofią i lite
raturą, teorie teatralności, ontologiczny zwrot w naukach humanistycznych oraz
teorie Antropocenu. W 2015 roku był uczestnikiem seminarium prof. Samuela
Webera w ramach The Northwestern University Paris Program in Critical Theory.
Magdalena Kozhevnikova – dr nauk filozoficznych, absolwentka Instytutu
Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz nie
miecko-rosyjskiej magistratury Komunikacja Międzykulturowa (ASH, Berlin –
MGU, Moskwa). Do niedawna pracownik naukowy Instytutu Filozofii Rosyjskiej
Akademii Nauk w Moskwie. Obecnie mieszka w Polsce.
Arkadiusz Kwiecień – mgr, absolwent Wydziału Teatrologii Uniwersytetu
Jagiellońskiego, zoopsycholog (ukończone studia podyplomowe w Szkole
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), koordynator wolontariatu
w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Krakowie, maratończyk i triathloni
sta, weganin, bloger (www.skundlony.pl).
Łucja Lange – mgr, doktorantka w Katedrze Socjologii Kultury Instytutu
Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz na kierunku Humanistyka Cyfrowa
Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Absolwentka teatrologii
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(2004) i etnologii (2015). Bada doświadczenie żałoby po dzieciach i sposoby
opisywania doświadczenia choroby terminalnej. Zajmuje się też tematami bez
domności i marginalizacji (zarówno ludzi, jak i zwierząt). Jej zainteresowania
naukowe skupiają się na kwestiach różnorodności, gender studies, animal studies oraz antropologii zmysłów i fenomenologicznym ujmowaniu ludzkiego
doświadczenia. Jest autorką książki Antropolog jako audytor wewnętrzny (Łódź
2016) oraz współredaktorką i wydawczynią e-książek Bezdomność w Łodzi (2016),
Mieszkanie i dom jako nieoczywistość kulturowo-społeczna (2017). Psycholożka
zwierząt, konserwatorka, fotograficzka, redaktorka naczelna internetowego ma
gazynu sztuki (Mega*Zine Lost&Found). W przeszłości księgowa i audytorka
wewnętrzna.
Hanna Mamzer – dr hab. prof. UAM, pracuje w Zakładzie Socjologii Kultury
i Cywilizacji Współczesnej. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z prze
mianami współczesnej kultury, socjologicznymi aspektami tożsamości oraz
problematyką wielokulturowości, a także szeroko rozumianych zmian spo
łeczno-kulturowych zachodzących w kręgu cywilizacji zachodnio-europejskiej,
w szczególności nowymi relacjami społecznymi, także międzygatunkowymi.
Autorka wielu publikacji poświęconych tej tematyce. Stypendystka Fundacji
Fulbrighta, Central European University, British Council, Programu Socrates
Erasmus, European University Institute we Florencji, Fundacji im. Stefana
Batorego. Laureatka akcji stypendialnej „Polityki”, licznych nagród i wyróż
nień. Prowadzi szeroko zakrojoną międzynarodową współpracę jako koordyna
tor dwóch międzynarodowych programów poświęconych tematyce senioralnej
„Generations” i „Silver Economy” (obydwa w ramach programu Creator Inter
reg IV). Głosi liczne zagraniczne wykłady gościnne w wielu krajach Europy, Azji,
Afryki (RPA i Maroko), Ameryki Południowej (Meksyk) i Stanów Zjednoczonych.
Członkini Lokalnej Komisji Etycznej ds. Eksperymentów na Zwierzętach.
Alina Mitek-Dziemba – dr, adiunkt w Katedrze Literatury Porównawczej
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, absolwentka filologii angielskiej i filozofii.
Tłumaczka dzieł filozofów nurtu neopragmatystycznego (Richard Shusterman,
Richard Rorty), autorka artykułów sytuujących się na pograniczu estetyki filozo
ficznej i literatury porównawczej. Opublikowała książkę pod tytułem Literatura
i filozofia w poszukiwaniu sztuki życia. Nietzsche, Wilde, Shusterman (Katowice
2011). Jest współredaktorką (z Piotrem Bogaleckim) antologii Drzewo Poznania.
Postsekularyzm w przekładach i komentarzach (Katowice 2012). Zredagowała
dwujęzyczny zbiór esejów Więzi wspólnoty. Literatura – religia – komparatystyka / The Ties of Community. Literature, Religion, Comparative Studies (Katowice
2013) oraz książkę Polytropos. Na drogach Tadeusza Sławka / Tracing Tadeusz
Sławek’s Routes (Katowice 2016). W swoich obecnych badaniach koncentru
je się na komparatystyce literackiej, ekokrytyce, studiach ludzko-zwierzęcych,
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pragmatystycznie pojętej somaestetyce oraz teologii i myśli postsekularnej. Jest
zaangażowana w organizowanie konferencji i sympozjów o tematyce dotyczącej
zwierząt.
Robert W. Mysłajek – dr inż., adiunkt w Instytucie Genetyki i Biotechnologii
na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Grupy Genetyki
Konserwatorskiej. Specjalizuje się w biologii konserwatorskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem naukowych podstaw ochrony zwierząt. Autor kilkudziesięciu
prac naukowych z zakresu ekologii, etologii i genetyki ssaków.
Anna Najdecka – mgr, absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie
Warszawskim, szczególnie zainteresowana tematyką studiów nad zwierzętami
w perspektywie językoznawczej. Obecnie doktorantka w Instytucie Polonistyki
Stosowanej na Wydziale Polonistyki UW, gdzie zajmuje się badaniem współczes
nych polskich dyskursów o zwierzętach.
Maria Nenarokova – dr hab., pracuje w Instytucie Literatury Światowej
im. Maksyma Gorkiego Rosyjskiej Akademii Nauk. Autorka ponad 200 pu
blikacji naukowych, tłumaczka łacińskiej prozy i poezji średniowiecznej na
język rosyjski. Zainteresowania badawcze: historia kultury, literatury i teologii
średniowiecznej, łacińska, anglo-łacińska i anglosaksońska literatura oraz ro
mantyczna literatura angielska, duńska i rosyjska, literatura dziecięca i masowa.
Nagrodzona dyplomem i medalem europejskim za wybitne osiągnięcia w nauce,
kulturze i oświacie (Diploma di Merito 2016). Od 2018 roku członek amerykań
skiego stowarzyszenia mediewistów The Medieval Academy of America.
Jakub Orzeszek – mgr, doktorant na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu
Gdańskiego. Sekretarz redakcji czasopisma „Schulz/Forum”. Współpracuje
z Fundacją Terytoria Książki. Interesuje się tanatologią, antropologią litera
tury i kulturą popularną. Pisze pracę doktorską o nekroprzemocy w kulturze
polskiej.
Paweł Pasieka – dr, adiunkt w Zakładzie Filozofii Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie. Głównym przedmiotem zainteresowań jest bioetyka
oraz etyka weterynaryjna. Publikował w „Przeglądzie Filozoficznym”, „FiloSofiji”, „Sztuce i Filozofii” oraz w „Życiu Weterynaryjnym”.
Andrzej Pitrus – prof. dr hab., pochodzi z rodu kanadyjskich kuguarów, ale
ukrywa się – dla zysku i sławy – w ciele profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Pracuje w Instytucie Sztuk Audiowizualnych. Pisze o filmie niezależnym, sztuce
współczesnej i grach wideo. Ostatnio opublikował książkę To nie jest sztuka,
panie profesorze (Kraków 2018), a w 2019 ukaże się jego powieść Marieke naga
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(Gdynia 2019) oraz tom poświęcony doświadczeniu filmowemu zatytułowany
Babcia Helena wychodzi z kina (Kraków 2019). Mieszka w Torrevieja w po
łudniowo-wschodniej Hiszpanii, bo lubi pomarańcze, a nie szaleje za PiS-em.
Miłośnik pum, zwłaszcza jednej. Przepada za włoskim winem, ale nadużywa
hiszpańskiego.
Małgorzata Poks – dr, asystent w Zakładzie Studiów Amerykańskich
i Kanadyjskich w Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach. Autorka monografii Thomas Merton and Latin America:
A Consonance of Voices (Katowice 2007) oraz licznych artykułów publikowa
nych w kraju i za granicą. Jej zainteresowania naukowe obejmują poezję i pro
zę północnoamerykańską XX wieku, anarchizm chrześcijański, nowe ruchy
społeczne w USA, literaturę Chicano/a, ekokrytykę, studia nad zwierzętami
i indygenicznością.
Małgorzata Roeske – mgr, etnolog. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat
społecznej recepcji umierania zwierząt towarzyszących. Redaktorka czasopisma
antropologicznego „Barbarzyńca”. Autorka książki Piwnica bliżej śmierci, strych
bliżej nieba. Etnografia ukrytych przestrzeni domu (Kraków 2018). Publikowała
m.in. w „Kulturze Współczesnej”, „Kulturze Popularnej”, „Zoophilologice”,
„Masce” i „Zbiorze Wiadomości do Antropologii Muzealnej”.
Paulina Rydz – mgr, doktorantka w Katedrze Antropologii Literatury
i Badań Kulturowych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Publikowała w czasopiśmie naukowym „Zoophilologica” i monografiach zbio
rowych. Interesuje się literaturą współczesną, posthumanizmem i animal studies.
Justyna Schollenberger – dr, absolwentka kulturoznawstwa i filozofii na
Uniwersytecie Warszawskim, związana z Instytutem Kultury Polskiej UW.
Zainteresowania badawcze: relacja człowiek–zwierzę, posthumanizm, twórczość
Karola Darwina, filozofia współczesna, poststrukturalizm.
Alfia Smirnova – dr hab. nauk filologicznych, prof. Katedry Literatury Rosyjskiej
i Folkloru Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego. Autorka
ponad 200 prac naukowych, m.in. książek „Не то, что мните вы, природа…”:
русская натурфилософская проза 1960–1980-х годов (Волгоград 1995), roz
praw naukowych oraz podręczników akademickich: Русская натурфилософская
проза второй половины ХХ века (Москва 2009), Русская проза второй
половины ХХ века: вектор развития (Москва 2011), Литература русского
зарубежья (1920–1990) (Москва 2006); redaktor monografii Природные
стихии в русской словесности (Москва 2015).
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Tadeusz Sławek – prof. dr hab., absolwent filologii polskiej i angielskiej na
Uniwersytecie Jagiellońskim. Związany z Uniwersytetem Śląskim od 1971 roku,
rektor Uniwersytetu w latach 1996–2002. Wraz z kontrabasistą Bogdanem
Mizerskim autor i wykonawca esejów na głos i kontrabas. Zajmuje się historią
literatury angielskiej i amerykańskiej, literaturą porównawczą, zagadnieniami
życia publicznego. Ważniejsze publikacje: Calling of Jonah. Problems of Literary
Voice (wspólnie z Donaldem Weslingiem), Maszyna do pisania. O teorii literatury
Jacquesa Derridy (wspólnie z Tadeuszem Rachwałem), U-bywać. Człowiek, świat,
przyjaźń w twórczości Williama Blake’a (2001), Antygona w świecie korporacji
(2002), Ujmować. Henry David Thoreau i wspólnota świata (2009), NIC-owanie
świata. Zdania z Szekspira (2012), U-chodzić (2015), Nie bez reszty. O potrzebie
niekompletności (2018). Tłumacz, pisarz i publicysta.
Marcin Urbaniak – dr, adiunkt w krakowskim Uniwersytecie Pedagogicznym
im. KEN, zajmuje się etyką środowiskową, neuroetyką, moralnością w świecie
zwierząt, a także epistemologią ewolucyjną. Organizator cyklicznych konferen
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koordynacją kampanii i projektów na rzecz zwierząt oraz przyrody.
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