
Dr Michał Cichoracki 
 

 
 
 

 

 

 

Wydział Studiów Stosowanych;                               

Instytut Nauk Społecznych;                                 

Pracownia Socjologii; Budynek K; pokój K05. 

 
 

 
 
 
 

1. Wykształcenie: - 1993 – 1998 : Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu; kieru-

nek : filozofia; - 1999 – 2003 : Instytut Socjologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w 

Poznaniu; doktorat nauk humanistycznych w zakresie socjologii. 

2. Stopnie i tytuły naukowe:  

- 1993 – 1998 : Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu; kierunek : filozofia; 

praca     magisterska : Człowiek i produkcja. Przyczynek do Marksowskiej ekonomii i 

antropologii filozoficznej; promotor : prof. dr hab. B. Andrzejewski. 

- 1999 – 2003 : Instytut Socjologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu; 

doktorat nauk humanistycznych w zakresie socjologii; praca doktorska : Analiza po-

równawcza wybranych modeli kapitalizmu na przykładzie koncepcji K. Marksa i J. 

Schumpetera; promotor : prof. dr hab. M. Ziółkowski; recenzenci : prof. dr hab. J. 

Staniszkis, prof. dr hab. M. Chmara. 

3. Zainteresowania naukowe: Socjologia gospodarki; Socjologia globalizacji. 

4. Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych: Nie dotyczy. 

5. Pełnione funkcje: Pełnomocnik Instytutu Socjologii ds. Współpracy Międzynarodo-

wej; Kierownik Zakładu Mediów i Komunikacji Społecznej; Wiceprzewodniczący 

Rady programowej TVP S. A. o/ w Bydgoszczy. 

6. Kształcenie kadry naukowej: Nie dotyczy. 

 



7. Tematyka naukowo-badawcza: Teorie ekonomiczne oraz socjologiczne, z racji za-

kresu przedmiotowego, w którym mogą się poruszać próbują wyjaśnić złożoność faktów oraz 

procesów zawieszonych w społeczno – ekonomicznym horyzoncie człowieka. Na podstawie 

konstytuowanej w ten sposób płaszczyzny eksplanacyjnej nadbudowują one płaszczyznę pro-

gnostyczną służącą przewidywaniu dalszego, sukcesywnego rozwoju tegoż universum. Tym 

samym teorie te próbują odpowiedzieć nie tylko na pytania : jak jest ? oraz : dlaczego jest, jak 

jest ?, ale również : jak będzie ? lub przynajmniej : jak może być ? – zakładając oczywiście, iż 

mechanizmy metodologiczne wypracowane w bazie eksplanacyjnej można bez większych 

trudów ekstrapolować na płaszczyznę prognostyczną teorii. Tyle oczywiste fakty. 

Problemy pojawiają się jednak w momencie metodologicznej analizy relacji między płasz-

czyzną eksplanacyjną a płaszczyzną prognostyczną teorii. Kwestią dyskusyjną jest bowiem 

to, czy stopień eksplanacji reprezentowany przez dany model teoretyczny jest symetryczny 

względem stopnia jego prognostyczności i odwrotnie – czy stopień predykcji danej teorii na-

ukowej jest metodologicznie adekwatny stopniowi jej eksplanacji. I co to właściwie znaczy, 

iż obie płaszczyzny znajdują się lub nie w relacji wzajemnej symetrii metodologicznej oraz 

epistemologicznej ? Czy konwergencja metodologiczna między efektywnością płaszczyzny 

eksplanacyjnej a efektywnością płaszczyzny prognostycznej byłaby rzeczywiście warunkiem 

koniecznym silnej teorii ekonomicznej i/lub socjologicznej ? I jak to wszystko ma się do 

ogólnej oceny stopnia heurystyczności teorii naukowych ? Analiza porównawcza wybranych 

modeli kapitalizmu ze szczególnym uwzględnieniem modeli K. Marksa, J. Schumpetera, F. 

von Hayeka, i w mniejszym stopniu J. M. Keynesa, jak również Habermasowskiej interpreta-

cji myśli M. Webera, i T. Parsonsa będąca przedmiotem badań ma, w założeniu, służyć 

wstępnej diagnozie oraz próbie wyjaśnienia istoty tego skomplikowanego problemu metodo-

logicznego. 

 Jeśli założymy bowiem, że metodologiczna równowaga między obiema płaszczyznami 

kognitywnymi jest bardzo istotną cechą definiującą silną teorię ekonomiczną, to analiza wy-

żej wspomnianych modeli ( z wyłączeniem interpretacji zawartych w Teorii działania komu-

nikacyjnego J. Habermasa ) pokazuje, iż wszystkie one wpadły w pułapkę pewnej metodolo-

gicznej dwuznaczności wyrażającą się posiadaniem przez nie bardzo wysokich wartości eks-

planacyjnych i zarazem niskich stopni prognostycznych ( K. Marks, J. Schumpeter ), albo 

odwrotnie – dysponowaniem przez nie wysokimi wartościami predykcyjnymi osiągniętymi 

jednakże kosztem sztucznego obniżenia wysokiego stopnia eksplanacji ( F. von Hayek, J. M. 

Keynes ). Co może stawiać pod znakiem zapytania wysoką ocenę stopnia szeroko pojętej heu-

rystyczności wszystkich wspomnianych modeli. Zaprezentowana powyżej problematyka ba-



dań ma de facto służyć próbie sformułowania możliwie wiążącej odpowiedzi na pytania doty-

czące istoty owej metodologicznej asymetrii oraz możliwych dróg jej ewentualnej likwidacji.  

8. Realizowane projekty: Nie dotyczy. 

9. Dorobek naukowy: 

− 2000 – Marksowski model produkcji kapitalistycznej, w : Zeszyty Naukowe Wyższej 

Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, Studia z nauk społecznych. 

− 2000 – Socjologiczny paradygmat Marksa – perspektywy recepcji, w : Zeszyty 

Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, Studia z nauk społecznych. 

− 2005 – Tradycja marksistowska a paradygmat Josepha Schumpetera, w : D. 

Piotrowska ( red. ),  Miscellanea socjologicznych analiz, Wyd. UKW, Bydgoszcz, 

ISBN 83-7096-563-6. 

− 2005 – Schumpeterowska teoria rozwoju gospodarczego, w : D. Piotrowska ( red. ), 

Miscellanea socjologicznych analiz, Wyd. UKW, Bydgoszcz, ISBN 83-7096-563-6. 

− 2005 – Współczesna recepcja paradygmatu imperialistycznego – teoria uzależnień 

ekonomicznych, w : D. Piotrowska ( red. ), Miscellanea socjologicznych analiz, Wyd. 

UKW, Bydgoszcz, ISBN 83-7096-563-6. 

− 2007 – La structure dissipative du système mondial moderne. L’ économie moderne et 

l’ éthique, w : R. Kozłowski, K. M. Cern ( red. ), Etyka a współczesność, Wyd. 

Naukowe UAM, Poznań, ISBN 978-83-232177-3-2, ISSN 0083-4246. 

− 2009 – Nauki społeczne w perspektywie zmiany paradygmatu, w : K. Kalka, A. 

Musielewicz ( red. ), Człowiek w zmieniającej się współczesnej kulturze, Wyd. EUH-

E, Elbląg, ISBN 978-83-89113-41-2. 

− 2009 ( wydane w 2010 ) – Josepha Stiglitza projekt idealizmu demokratycznego, w : 

K. M. Cern, P. W. Juchacz, E. Nowak ( red. ), Etyka życia publicznego, Wyd. 

Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań, ISBN 978-83-7092-306-8. 

− 2012 – Marksowski materializm historyczny – koncepcja związku między bazą a 

nadbudową oraz prymatu czynników ekonomicznych, w : P. W. Juchacz, A. 

Malitowska ( red. ), Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna, t. I – 2012 – 

numer 1, Wyd. Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań, ISSN 2299-1875. 

− 2012 – Zmiany demograficzne w państwach Unii Europejskiej a wzrost politycznego 

znaczenia osób w wieku poprodukcyjnym, w: M Sobczak-Michałowska, K. 

Marchlewska (red.), Unia Europejska. Perspektywy Społeczno-Ekonomiczne, nr 



1(4)/2012, Europe Direct oraz Wydział Studiów Stosowanych WSG w Bydgoszczy, 

Bydgoszcz, ISSN 2084-5146. 

− 2012 – recenzja wydawnicza: P. W. Juchacz (red. wyd.), A. Malitowska (red. 

numeru), Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna, t. I – 2012 – numer 2, Wyd. 

Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań, ISBN 978-83-7092-132-3, ISSN 2299-

1875. 

− 2013 – Kreatywność oraz innowacyjność nowoczesnej edukacji uniwersyteckiej, w : 

M. Skinder (red.), Problemy polityczne i prawne międzynarodowej nauki i szkolnictwa 

wyższego, Wyd. Mass, Bydgoszcz, ISBN 978-83-930796-3-6. 

−  2013 – Instytucje i ich biurokratyzacja – próba rekonstrukcji pewnych hipotez ,w: P. 

W. Juchacz,  K. M. Cern, E. Nowak (red.), Filozofia publiczna: Edukacja obywateli i 

dyskursywność instytucji – Principia, tom LVII- LVIII, Wyd. Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, Kraków, ISBN 978-83-233-3473-6, ISSN 0867-5392. 

− 2013 – recenzja wydawnicza: P. W. Juchacz (red. wyd.), A. Malitowska (red. 

numeru), Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna, t. II – 2013 – numer 1, Wyd. 

Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań, ISSN 2299-1875. 

 

10. Uzyskane patenty: Nie dotyczy. 

11. Zajęcia dydaktyczne:  

 

 


