Biogramy autorów biorących udział w spotkaniu w Auli Książnicy Pomorskiej 8 października 2022:
dr Bogusław Jasiński, Karpacz
Autor książki „Leksykon filozofów współczesnych" wyd. Ethos, Warszawa 2007
Filozof i artysta, autor kilkunastu książek z zakresu filozofii i estetyki, z których najważniejsze to:
„Twórczość a sztuka. Wprowadzenie do estetyki procesów twórczych”, „”Myślenie Heidegggerem”,
„Tezy o ethosofii”, „Zagubiony ethos”, „Dwie fenomenologie: Husserl i Heidegger”, „Droga myśli”,
„Estetyka po estetyce. Prolegomena do ontologii procesu twórczego”. Laureat nagrody ministerialnej
I-go stopnia im. St. Wyspiańskiego, członek kilku stowarzyszeń naukowych i artystycznych w kraju i za
granicą, Najwybitniejszy Młody Polak Roku 1981 wybrany w ankiecie dziennikarzy. Twórca
i artystyczny lider grupy artystycznej „Pracownia Teatru”, członek „Sztuki i Teorii”, jeden
z animatorów ruchu awangardy . Jego koncepcji ethosofii, wyłożonej w angielskiej książce „Theses on
ethosophy” poświęcony był round table podczas Światowego Kongresu Filozoficznego w Brighton. Jej
omówienie napisał sam Paul Ricoeur. Wykładowca na wielu uczelniach w kraju i za granicą.
Absolwent trzech fakultetów: filologii polskiej, filozofii a także Wydziału Reżyserii Dramatu Akademii
Teatralnej w Warszawie. Opublikował także zbiór opowiadań „Dalej, inaczej…” oraz powieść „ Życie
i cierpienie młodego W.” Pisze także dramaty i poezje. Maratończyk. Żyje na uboczu. W górach.

dr Ryszard Stocki, Iwanowice
Autor książki „Nieobliczalny eksperyment. Jak żyć mądrze w XXI wieku?”, wyd. WRS 2022,
wrs.stocki.org
Dr psychologii, badacz, konsultant. Pomagał w niemal wszystkich rodzajach organizacji wprowadzać
systemy partycypacyjne, które pozwalają na poszanowanie godności każdego człowieka. Jest
autorem pierwszej na świecie kategoryzacji patologii organizacyjnych, opublikowanej w pracy
habilitacyjnej “Patologie organizacyjne – Diagnoza i Interwencja”. Obecnie głównym tematem jego
badań jest wpływ patologii organizacyjnych na życie codzienne ludzi. W ramach programu Marie
Skłodowska-Curie Outgoing Fellowships prowadził trzyletni projekt badawczy pt: „Co-operative
Isomorphism,” w którym badał wpływ zmian stylu życia na rezygnację z wartości organizacyjnych.
Współpracuje z uniwersytetami: Saint Mary’s University w Halifax, NS Kanada, Uniwersytetem
Mondragon w Hiszpanii, z Akademią Ignatianum w Krakowie, Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła
II, od dwunastu lat jestem wykładowcą w jezuickiej Szkole Formatorów. Jest autorem 6 książek
i kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnych. Ostatnio wydał „Nieobliczalny eksperyment”.
Jest współzałożycielem Instytutu Karola Wojtyły – Fundacji Naukowej w Krakowie, wiceprezesem
Stowarzyszenia Chrześcijańskich Dzieł Wychowania oraz członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia
Niezależnych Lekarzy i Naukowców. Prywatnie: mąż i ojciec ośmiorga dzieci i dziadek dziewięciorga
wnucząt.
dr Jan Przewoźnik, Gorzów
Współautor książki „Szachy jako narzędzie myślenia. Gra o przyszłość edukacji” wyd. Fundacja
Edukacyjna IT i Szachy 2022

Dr psychologii, adiunkt w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie, Gryficach, Świnoujściu
i Stargardzie. Szachista: mistrz międzynarodowy, mistrz Polski, trener szachowy. Autor wielu książek,
między innymi: „Kasparow – Karpow. Mecz piąty” (1991), „Sprawdź swoją fantazję szachową” (1992,
2003, 2022), „Myśl – Działaj – Zwyciężaj! ,Psychologia szachów w praktyce” (2003, 2022), „Test
predyspozycji szachowych” (2005), „Współczesne traktowanie blokady” (2019), „The techniques of
mentalwork” (kurs e-learningowy; www.navoica.pl; 2021).
Arkadiusz Więcko, Szczecin
Współautor książki „Szachy jako narzędzie myślenia. Gra o przyszłość edukacji”, wyd. wyd. Fundacja
Edukacyjna IT i Szachy 2022
Emerytowany, dyplomowany nauczyciel matematyki w szkole podstawowej, miłośnik i propagator
zagadek logicznych i problemów szachowych w ramach edukacji publicznej. Uczestnik (od 1983 roku)
wraz z małżonką wspólnoty z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w ramach
międzynarodowego ruchu „Wiara i Światło”, co wywarło olbrzymi wpływ na jego praktykę
pedagogiczną. Twórca piosenek i opiekun artystyczny Zespołu Piosenki Naiwnej w którym soliści
z niepełnosprawnością intelektualną ujawniają swoją wyjątkowość. Pomysłodawca i organizator
Szczecińskiego Zalewu Myśli 2008-2018 z ramienia Fundacji Jandrzejówka – zamkowych spotkań
wokół idei społeczeństwa głęboko ludzkiego, które potrafiąc się różnić nie traci z pola widzenia
najsłabszych członków wspólnoty: www.fundacja-dom-rodzinny.org.pl. Szczęśliwie żonaty z Marzeną,
mają czworo dorosłych dzieci.

