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Noty o autorach

Anoszko sergiusz – (biał. Сяргей Анатольевіч Аношка), ur. 1986; absolwent historii 
(Uniwersytet Państwowy w Mohylewie, 2009) oraz teologii (UKSW w Warszawie, 2016); 
posiada uprawnienia pedagogiczne; doktorant w Katedrze Religiologii i Ekumenizmu 
UKSW (od 2016), współpracownik WT UKSW (od 2017); uzyskał licencjat rzymski 
z wyróżnieniem w dziedzinie teologii religii (2018); dwukrotnie (2015, 2018) został 
wyróżniony stypendium ministra MNiSW; uczestnik projektu NCBiR „Perspektywa dla 
doktoranta”; obszar zainteresowań naukowych i poszukiwań badawczych: historia i teoria 
religii, nowe ruchy religijne, teologia religii, geopolityka; jest autorem kilkudziesięciu 
publikacji naukowych poświęconych wspomnianym zagadnieniom; w ramach działalności 
badawczej porusza tematy związane ze scjentologią, bahaizmem, mormonizmem oraz rolą 
i miejscem religii we współczesnym świecie; na 2021 r. jest zaplanowana obrona dysertacji 
pt. Charyzma założyciela oraz rola przywódcy w Wierze Bahá’í i Kościele Scjentologicznym. 
Studium z zakresu teologii religii.

DrozDowicz zbigniew – profesor tytularny, Pracownia Religioznawstwa i Badań Po-
równawczych UAM; autor ponad 30 monografii oraz ponad 300 artykułów naukowych 
i popularnonaukowych; w ostatnim czasie ukazały się: Academic Culture. Traditions and 
the Present Days (Peter Lang, 2021), Faces of the Enlightenment. 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 uczo-
nych. 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 ra-
cjonalizm (Wydawnictwo Fundacji Humaniora 2014); główny obszar jego zainteresowań 
badawczych stanowi filozofia nowożytna oraz filozofia religii; odbywał staże naukowe we 
Francji i w Niemczech.

Jankowska Małgorzata – doktor habilitowana nauk humanistycznych, kulturoznawczyni, 
zatrudniona w Zakładzie Semiotyki Kultury Instytutu Kulturoznawstwa na Uniwersytecie 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; autorka książek Narracje apokryficzne w kulturze 
współczesnej (Poznań 2011) oraz Żywotność kanonu. Semiotyka współczesnej apokryficz-
ności (Poznań 2019); interesuje się współczesną apokryficznością, związkami literatury 
i filozofii, semiotyką kultury, antropologią literatury oraz badaniami nad pamięcią kulturową.
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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, 
gnostycyzm, filozofia religii, zwłaszcza pluralistyczna wizja religii Johna Hicka, oraz 
kwestie dialogu międzyreligijnego, fundamentalizmu religijnego i relacji między nauką 
a religią; członek Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego i Poznańskiego Konwer-
satorium Religioznawczego; uczestnik i organizator licznych konferencji oraz innych 
wydarzeń naukowych; publikował w takich periodykach, jak: „Przegląd Religioznawczy”, 
„Internetowy Magazyn Filozoficzny Hybris”, „Racjonalia. Z punktu widzenia humanistyki”, 
„Humaniora. Czasopismo Internetowe” oraz w kilku monografiach zbiorowych.

sztaJer sławoMir – profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Pra-
cownia Religioznawstwa i Badań Porównawczych; w swoich badaniach koncentruje się 
na problematyce języka religijnego, komunikacji religijnej, poznawczych uwarunkowań 
myślenia religijnego oraz przemian religijności; ostatnio opublikował następujące monogra-
fie: Pojęciowa konstrukcja świata religijnego. Przekonania religijne a procesy poznawcze 
(Wydawnictwo Naukowe WNS UAM, 2018) oraz Changing Trajectories of Religion and 
Popular Culture: Cognitive and Anthropological Dimensions (LIT Verlag 2018, współautor 
Jarema Drozdowicz).
 
torzewski antoni – mgr; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; interesuje 
się filozofią religii, hermeneutyką, dyskusją wokół myśli postmetafizycznej oraz filozofią 
niemiecką; przykładowe publikacje: Metafizyka i sekularyzacja – kilka uwag o Gianniego 
Vattima tezie dotyczącej śmierci Boga, „Analiza i Egzystencja” 2020, nr 52; Sekularyzacja 
jako droga do pełnego chrześcijaństwa w świetle koncepcji Gianniego Vattima, „Edukacja 
Filozoficzna” nr 69, 2020.


