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Bębnowski Damian – historyk, doktorant w Katedrze Historii Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego; główne zainteresowania
badawcze: najnowsza historia Polski i świata (XIX-XXI wiek), historia gospodarcza, myśl polityczna
i społeczno-ekonomiczna, teoria i metodologia nauk humanistycznych i społecznych; autor publikacji
naukowych w języku polskim i angielskim; stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
(2013-2014) oraz laureat kilku stypendiów i nagród za osiągnięcia naukowe; członek m.in. Polskiego
Towarzystwa Historycznego i Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej.
Drozdowicz Zbigniew – profesor tytularny, kierownik Katedry Religioznawstwa i Badań Porównawczych UAM; autor 30 monografii oraz ponad 200 artykułów naukowych; w ostatnim czasie ukazały
się: Cartesian Rationalism. Understanding Descartes (Peter Lang, 2015), Standards of philosophical
rationality (LIT Verlag 2013), Standards of religious rationality (LIT Verlag 2013), Rationality standards of social life (LIT Verlag 2013), Essays on European liberalism (LIT Verlag 2013) oraz Kartezjański racjonalizm (Wydawnictwo Fundacji Humaniora 2014); główny obszar jego zainteresowań
badawczych stanowi filozofia nowożytna oraz filozofia religii; odbywał staże naukowe Francji i w
Niemczech.
Jelonek Barbara – absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii oraz Wydziału Nauk
Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego; zainteresowania naukowe: japońskie prawo (prawa kobiet,
kara śmierci, biznes w Oriencie), polsko-japońska wymiana handlowa oraz szeroko pojęta ochrona
praw człowieka; ekspert Pracowni Badań Praw Orientalnych, wiceprzewodnicząca Międzywydziałowego Studenckiego Koła Kultur Bliskiego i Dalekiego Wschodu, zastępca redaktora naczelnego czasopisma naukowego Uniwersytetu Wrocławskiego „Acta Erasmiana” oraz członek redakcji
czasopisma naukowego „Oriental Law Review” Uniwersytetu Wrocławskiego, członek The British
Association for Japanese Studies oraz Amnesty International; autorka wielu artykułów naukowych
dotyczących prawa japońskiego.
Kokoć Damian – dr filozofii; zainteresowania naukowe: średniowieczna filozofia muzułmańska, islam
i kultura muzułmańska, mistyka – zwłaszcza sufizm, gnostycyzm, filozofia religii – szczególnie pluralistyczna wizja religii Johna Hicka oraz kwestie dialogu międzyreligijnego i fundamentalizmu religijnego;
członek Poznańskiego Konwersatorium Religioznawczego; publikacje w: „Przegląd Religioznawczy”,
„Internetowy Magazyn Filozoficzny Hybris”, „Racjonalia. Z punktu widzenia humanistyki”, „Humaniora. Czasopismo Internetowe” oraz w kilku monografiach zbiorowych.
Konik Katarzyna Iwona – ur. 1990 r. w Krakowie; doktorantka w Instytucie Nauk Politycznych
i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku nauki o polityce (Katedra
Współczesnych Doktryn Politycznych); mgr politologii spec. instytucje i zarządzanie polityką (UJ);
lic. administracji (UJ); lic. politologii spec. dziennikarstwo polityczne (UJ); studentka ekonomii (UJ);
zainteresowania badawcze: myśl polityczna, liberalizm, libertarianizm, pojęcie wolności, etyka, rola
religii, filozofia nauki, myśl ekonomiczna.
Panto Dmitriy – ur. 1986 r. w mieście Kokszetau (Kazachstan); w latach 2009-2011 ukończył naukę
na Państwowym Kazachskim Uniwersytecie im. Abyłaj-chana na kierunku religioznawstwo; w tym
samym czasie został absolwentem studiów magisterskich Państwowego Kokczetawskiego Uniwersytetu im. Czokana Walichanowa na kierunku historia; w 2011 r. rozpoczął studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim; w 2014 r. skończył studia magisterskie z filozofii.
W 2012 r. rozpoczął pracę jako ekspert w Instytucie Badań Kościelnych oraz ekspert w Instytucie
Analizy Polityki Państwowej i Religijnej w Łucku na Ukrainie; od lat udziela się społecznie w organizacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz deportowanych na Syberię; w 2014 r. objął stanowisko specjalisty w dziale naukowym w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Wnuk Marcin – absolwent psychologii UAM w Poznaniu, obecnie związany z Zakładem Psychologii
Pracy i Organizacji w Instytucie Psychologii UAM; autor i współautor ponad 60 recenzowanych publikacji naukowych; zainteresowania badawcze: psychologia pracy i organizacji, psychologia religii,
psychologia uzależnień oraz psychologia pozytywna.

