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Noty o autorach

Dymarski Zbyszek – pracuje jako adiunkt w Instytucie Badań nad Kulturą Uniwersytetu
Gdańskiego, jest absolwentem filozofii na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
oraz elektroniki na Politechnice Gdańskiej, prowadzi wykłady z filozofii, antropologii
miasta oraz z fenomenologii religii, kieruje Pracownią Antropologii i Filozofii Miasta Europejskiego; prezes Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego; opublikował
książki: Dwugłos o złu. Ze studiów nad myślą Józefa Tischnera i Leszka Kołakowskiego
(2009) i Człowiek i miasto. Gdańszczanie między starą a nową tożsamością (red.) (2017).
Iwanicki Juliusz – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Religioznawstwa
i Badań Porównawczych UAM; zainteresowania naukowe: filozofia religii, kultura chrześcijańska, religijność w kulturze popularnej; autor książek: Wielka księga świętych (Wyd. SBM,
Warszawa 2017), Procesy sekularyzacyjne a filozofia sekularna i postsekularna. Tradycje
i współczesność (Wyd. Naukowe WNS UAM, 2014); sekretarz cyklicznych konferencji
Poznańskiego Konwersatorium Religioznawczego.
Katamay Rafał – doktor filozofii, wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną
Pracy w Katowicach; obszary teoretycznych zainteresowań: metafizyka, ontologia Platona,
grecka wykładnia bytu, wybrane problemy filozoficzne; obszary praktycznych zainteresowań: branding, marketing internetowy, grafika komputerowa; ważniejsze artykuły: Zrozumieć Platona, Platoński dialog jako sposób filozofowania, Stałość i zmiana jako warunki
możliwości kultury i języka.
Kokoć Damian – doktor 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 Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego i Poznańskiego Konwersatorium Religioznawczego; publikacje w takich czasopismach, jak: „Przegląd Religioznawczy”, „Internetowy Magazyn Filozoficzny Hybris”,
„Racjonalia. Z punktu widzenia humanistyki”, „Humaniora. Czasopismo Internetowe”, oraz
w kilku monografiach zbiorowych.
Miduch Maria – dr judaistyki i hermeneutyki Biblijnej Uniwersytetu Papieskiego Jana
Pawła II w Krakowie, mgr studiów Bliskowschodnich Uniwersytetu Jagiellońskiego; wy-

kładowca języka hebrajskiego i zagadnień biblijnych w Wyższym Seminarium Duchownym
Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie; zainteresowania badawcze: apokaliptyka żydowska, mesjanizm, eschatologia judaizmu okresu Drugiej Świątyni, diaspora; opublikowała
m.in.: Apokaliptyka żydowska o nadziei (Wyd. Naukowe UPJPII, Kraków 2012), Między
pogaństwem a judaizmem [„Studia Religiologica” 1 (50)/2017], Sybilliańska droga do
poznania Boga [„Łódzkie Studia Teologiczne” 3 (26)/2017].
Tatar Tomasz – dr nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia (Akademia Ignatianum
w Krakowie), mgr historii, mgr teologii, lic. kan. prawa kanonicznego (Papieski Uniwersytet
Jana Pawła II w Krakowie); zainteresowania: historia, zwłaszcza mediewistyka, filozofia
historii, filozofia rosyjska (zwłaszcza filozofia Mikołaja Bierdiajewa); autor artykułów:
Historia w Bogu i Bóg w historii według Mikołaja Bierdiajewa, w: K. Śnieżyński (red.),
O Bogu i człowieku – tradycja i nowe poszukiwania, Kraków 2008; Estetyczne Koncepcje
w filozofii Plotyna i ich wpływ na sztukę bizantyjską, „Episteme” t. II, 27/2015.

