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Noty o autorach

Baniak Józef – prof. zw. dr hab., emerytowany pracownik naukowo-badawczy i dydaktycz-
ny na Wydziale Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; w obszarze 
jego zainteresowań badawczych znajdują się socjologia: religii i religijności, Kościoła i pa-
rafii, powołań kapłańskich i zakonnych, zawodu księdza, celibatu duchownych, moralności, 
rodziny, młodzieży, zarządzania; filozofia: religii, moralności, dialogu; etyka społeczna 
i biznesu; teologia praktyczna i katolicka nauka społeczna; jego dorobek naukowy stanowią 
liczne publikacje książkowe, prace zbiorowe pod własną redakcją naukową oraz artykuły 
naukowe i popularnonaukowe w języku polskim i obcojęzyczne z zakresu wymienionych 
dyscyplin wiedzy; należy do wielu organizacji naukowych o profilu socjologicznym, filo-
zoficznym i religioznawczym.

DrozDowicz zBigniew – profesor tytularny, redaktor naczelny Wydawnictwa Nauk Spo-
łecznych i Humanistycznych UAM; autor ponad 30 monografii oraz ponad 300 artykułów 
naukowych i popularnonaukowych; w ostatnim czasie ukazały się: Faces of the Enlighten-
ment. Philosophical sketches (Peter Lang, 2020), La république des savants (Peter Lang, 
2020), Getting to grips with the sacred and the profane (Wydawnictwo Naukowe WNS 
UAM 2019), Republika uczonych. Bez namaszczenia (Wydawnictwo Naukowe WNS UAM 
2018), Higher Education Institutions in the Process of Transformation and Modernization. 
Global and Local Issues (LIT Verlag 2018), Comprendre les Lumières (Wydawnictwo 
Fundacji Humaniora 2016), Cartesian Rationalism. Understanding Descartes (Peter Lang, 
2015), Kartezjański racjonalizm (Wydawnictwo Fundacji Humaniora 2014); główny obszar 
jego zainteresowań badawczych stanowi filozofia nowożytna oraz filozofia religii; odbywał 
staże naukowe we Francji i w Niemczech.

Kupś Tomasz – ur. 1973, profesor zwyczajny w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu; zajmuje się w historią filozofii nowożytnej, filozofią religii i historią 
filozofii polskiej; opublikował między innymi: Koncepcja egzystencji Sørena Kierkegaarda 
w kontekście filozofii niemieckiej (2004), Filozofia religii Immanuela Kanta (2008), Opus 
postumum Immanuela Kanta (2016), autor przekładów na język polski, między innymi 
rozpraw Kanta, Fichtego, Jaspersa, Schillera; redaguje kwartalnik „Studia z Historii Filozo-
fii” oraz serię wydawniczą poświęconą polskiej recepcji filozofii Kanta; wydał archiwalne 
rękopisy pism Józefa Kalasantego Szaniawskiego, Franciszka Wigury, Anioła Dowgirda, 
Józefa Bychowca, Jana Święcickiego (Listy z Królewca, Toruń 2014). 
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mariańsKi Janusz – emerytowany profesor socjologii religii i socjologii moralności 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, wykładowca w Wyższej Szkole 
Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie; współpracuje z Instytutem Statystyki Kościoła 
Katolickiego SAC, członek Komitetu Socjologii PAN i Zespołu ds. Dobrych Praktyk Akade-
mickich przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w latach 2011–2014); w 2016 roku 
został powołany przez Prezesa Rady Ministrów Beatę Szydło w skład Zespołu do Spraw 
Nagród (kadencja w latach 2016–2018); przedmiotem jego zainteresowań badawczych są: 
socjologia moralności, socjologia religii i katolicka nauka społeczna; w 1997 roku otrzymał 
nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowe, w 2019 roku – doktorat 
honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; autor około 1500 artykułów nauko-
wych i popularno-naukowych oraz 70 książek, między innymi: Młodzież między tradycją 
i ponowoczesnością. Wartości moralne w świadomości maturzystów (Lublin 1995), Kościół 
katolicki w społeczeństwie obywatelskim (Lublin 1998), Kryzys moralny czy transformacja 
wartości? Studium socjologiczne (Lublin 2001), Socjologia moralności (2006), Kościół 
katolicki w Polsce w przestrzeni życia publicznego. Studium socjologiczne (Toruń 2013), 
Sens życia, wartości, religia. Studium socjologiczne (Lublin 2013), Sekularyzacja, deseku-
laryzacja i nowa duchowość. Studium socjologiczne (Kraków 2013), Podstawowe pojęcia 
socjologii religii w eksplikacji ks. Janusza Mariańskiego. Opracował i wyboru dokonał 
Marek Marczewski (Lublin 2013), Megatrendy religijne w społeczeństwach ponowocze-
snych. Studium socjologiczne (Toruń 2016), Godność ludzka – wartość ocalona? Studium 
socjopedagogiczne (Płock 2017), Kondycja religijna i moralna młodzieży szkół średnich 
w latach 1988–1998–2005–2007 (Toruń 2018); w 2015 roku w Wydawnictwie Nomos 
ukazał się pod jego redakcją Leksykon socjologii moralności. Podstawy – teorie – badania 
– perspektywy (Kraków 2015), w 2020 roku opublikowano książkę Wokół życia i dzieła 
Księdza Janusza Mariańskiego. Biografia z socjologią w tle (1940–2020), pod redakcją 
Stanisława Fela i Mariusza Zemło (Lublin 2020).

rosiaK KaTarzyna – doktorantka kulturoznawstwa na Wydziale „Artes Liberales” Uni-
wersytetu Warszawskiego, otrzymała stypendium rektora dla najlepszych doktorantów 
w roku akademickim 2020/2021; w 2014 r. uzyskała stopień magistra w Centrum Studiów 
Latynoamerykańskich (CESLA) na Uniwersytecie Warszawskim, a wcześniej, w 2012 r. 
ukończyła studia licencjackie na kierunku europeistyka na Uniwersytecie Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego; jej praca magisterska pt. Wizerunek Fidela Castro w polskiej prasie. 
1996–2013 została wyróżniona w 2015 r. w konkursie na najlepszą pracę magisterską na 
temat Ameryki Łacińskiej organizowanym przez CESLA; autorka publikacji z dziedziny 
medioznawstwa: Wizerunek Fidela Castro w polskiej prasie w latach 1996–2013, „Kwar-
talnik Ameryka Łacińska” t. 4, nr 102, 2018; Wizerunek masonerii w polskich memach 
internetowych, w: Memy czyli życie społeczne w czasach kultury obrazu, red. T. Gackow-
ski, K. Brylska, M. Patera, Warszawa 2017; Internetowi liderzy opinii a ogólna orientacja 
spiskowa. Analiza obrazu teorii spiskowej na temat Nowego Porządku Świata prezentowa-
nego przez polskich blogerów,  w: Już nie nowe medium, Kulturowe aspekty internetu, red. 
Rafał Sowiński, Fundacja „DZIEŃ DOBRY! KOLEKTYW KULTURY”, w druku; oraz 
z dziedziny masonologii: Antymasonizm. Idea antymasonizmu w polskich publikacjach z lat 
1890–1939, w: Polskie tradycje ezoteryczne 1890-1939. Idee przewodnie, red. T. Cegielski, 
M. Dobkowski, Gdańsk 2020; członek Polskiego Stowarzyszenia Badań nad Zachodnim 
Ezoteryzmem; prowadziła badania w Londynie w 2019 r. w ramach Programu finansowego 
wsparcia wyjazdów zagranicznych doktorantów UW w celach naukowych i dydaktycznych.
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sołTysiaK mareK Ks. – dr, adiunkt na Wydziale Filozoficznym UPJP 2 w Krakowie; 
zajmuje się filozofią poznania, antropologia i estetyką; zainteresowania naukowe: myśl 
filozoficzna René Descartes’a oraz filozofia niemiecka XX wieku (Martin Heidegger 
i Hans-Georg Gadamer).




