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Noty o autorach

DrozDowicz zbigniew – profesor tytularny, kierownik Katedry Religioznawstwa i Badań 
Porównawczych UAM; autor ponad 30 monografii oraz ponad 200 artykułów nauko-
wych; 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), Kartezjański racjonalizm (Wyd. 
Fundacji Humaniora 2014), Comprendre les Lumières (Wyd. Fundacji Humaniora 2016); 
główny obszar jego zainteresowań badawczych stanowi filozofia nowożytna oraz filozofia 
religii; odbywał staże naukowe we Francji i w Niemczech. 

grabowska barbara – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Filozofii, Za-
kład Filozofii Polityki; zainteresowania badawcze: filozofia polityki (liberalizm), feminizm, 
refleksja na temat zwierząt; najważniejsze publikacje:  Samotny egoista czy odpowiedzialny 
obywatel? Rozważania na temat liberalnego ideału człowieka i obywatela (Wyd. Naukowe 
UMK 2011); Oświeceniowy model wychowania na przykładzie Original Stories Mary Wol-
lstonecraft, w:  Znaczenie filozofii oświecenia: człowiek wśród ludzi (Wyd. Naukowe UMK 
2016); Mary Wollstonecraft, czyli oświeceniowe początki feminizmu, „Kultura i Wartości” 
16/2015; Postmodernistyczny mieszczański liberalizm Richarda Rorty’ego – wolność, ale 
przede wszystkim solidarność, w: Liberalizm i teoria polityczna (WNPiD UAM 2016). 

iwanicki Juliusz – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Religioznawstwa 
i Badań Porównawczych UAM; zainteresowania naukowe: filozofia religii, kultura chrześci-
jańska, 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. 

sóJka Jacek – dr hab., prof.  UAM, etyk i kulturoznawca,  prowadzi badania dotyczące 
etycznych aspektów zarządzania i wpływu kultury na gospodarkę; dziekan Wydziału Nauk 
Społecznych UAM, kierownik Zakładu Etyki Gospodarczej w Instytucie Kulturoznawstwa; 
poza UAM wykłada także zarządzanie międzykulturowe oraz etykę gospodarczą na Euro-
pejskim Uniwersytecie Viadrina (Frankfurt nad Odrą); prezes Polskiego Stowarzyszenia 
Etyki Biznesu, EBEN Polska (polski oddział European Business Ethics Network), członek 
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Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego; 
ostatnio wydał (wraz z Elżbietą Mączyńską) pracę zbiorową Etyka i ekonomia. W stronę 
nowego paradygmatu (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2017).

SprySzak przemySław – dr, adiunkt w Zakładzie Historii Filozofii Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego; zainteresowania badawcze: filozofia nowożytna, empiryzm brytyjski, dowody 
na istnienie Boga, filozofia percepcji, historia etyki nowożytnej. 

sztaJer agnieszka – ur. 1989, doktorantka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Ka-
tedrze Historii Filozofii Nowożytnej na Wydziale Filozofii; redaktor i autorka tekstów na 
portalu MyślKonserwatywna.pl; zainteresowania badawcze: współczesny komunitaryzm 
i jego stosunek do Oświecenia, filozofia żydowska, filozofia średniowieczna.

wachulak sylwia – doktorantka w Katedrze Religioznawstwa i Badań Porównawczych 
UAM; w polu jej zainteresowań jest sytuacja społeczna i kulturowa krajów muzułmańskich, 
arabskich, zwłaszcza kontekst muzułmanów oraz muzułmanów konwertytów na świecie, 
szczególnie w Polsce; wydane publikacje: Ziemski i mistyczny obraz wędrówki w islamie, 
„Człowiek i Społeczeństwo” t. XXXIV, Poznań 2012; Sytuacja muzułmanek w Polsce 
i wpływ na budowę ich tożsamości, w: Portrety kobiecości, recenzja naukowa prof. dr hab. 
Beata Szymańska – Aleksandrowicz, Wyd. Fall, Kraków 2014. 

Żelazna Jolanta – Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Filozofii, Zakład Historii 
Filozofii; zainteresowania badawcze: filozofia nowożytna (XVII w., Spinoza), filozofia 
niemiecka XIX-XX wieku (Nietzsche, Heidegger); publikacje: Egzystencjalia i struktury 
heideggerowskiego Dasein (Toruń 1993), Skończone poznanie ludzkie w filozofii Spinozy 
(Toruń 1995), Substancja jak światło? Wybrane pojęcia i problemy filozofii Spinozy, Toruń 
2010, Spinozjańska teoria afektów (Toruń 2010). 


