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Noty o autorach

AdAmczewski JAkub k. – doktorant w Zakładzie Edukacji Wielokulturowej i Badań nad 
Nierównościami Społecznymi Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM; zainteresowania 
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oraz dydaktyka języka angielskiego. 

Bryła Magdalena – doktorantka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Instytucie Religioznaw-
stwa  na Wydziale Filozoficznym; zainteresowania badawcze: antropologia religii, mitologia 
współczesna, sztuka indyjska, tradycje religijne subkontynentu indyjskiego. 
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dziny filozofii i teologii dziejów, zwłaszcza w średniowieczu; zainteresowania badawcze 
obejmują apokaliptykę, profetyzm pozabiblijny i mesjanizm w literaturze romantycznej; 
monografie: Joachim z Fiore. Średniowieczny przyczynek do teologii dziejów (2006), Po-
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i renesansowym profetyzmie (2008), Chwila jest bliska. Wizje końca w literaturze profe-
tycznej (XII-XX wiek) (2011). 

laddaCh agnieszka – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, afiliowana do 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; laureatka stypendium im. prof. Anny Stad-
nickiej, przyznawanego przez Fundację Maurycego Mochnackiego w Krakowie; zaintere-
sowania badawcze: historia kultury, teologia kultury, teologia ciała; publikacje: Janusz St. 
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barokowej liturgii, Pelplin 2013. 



kokoć daMian – doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii; zainteresowania na-
ukowe obejmują takie zagadnienia, jak: średniowieczna filozofia muzułmańska, zwłaszcza 
myśl Awicenny i Awerroesa, islam i kultura muzułmańska; mistyka – zwłaszcza sufizm, 
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kwestie dialogu międzyreligijnego, fundamentalizmu religijnego i relacji między nauką 
a religią; członek Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego i Poznańskiego Konwer-
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wydarzeń naukowych; publikował w takich periodykach, jak: „Przegląd Religioznawczy”, 
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nyMś-górna agnieszka – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zaintereso-
wania naukowe skupia wokół zjawiska niepełnosprawności w izolacji penitencjarnej oraz 
socjologii rodziny; autorka artykułów opublikowanych w ogólnopolskich czasopismach 
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ostrowska aneta – doktorantka kulturoznawstwa Wydziału Polonistyki Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie, absolwentka Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji 
Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie; 
zainteresowania badawcze: koncepcja ciała ludzkiego w nowym materializmie, seksualność 
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