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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.

Glinkowski witold P. – ukończył studia na kierunkach historia i filozofia; dr hab. (dyscypli-
na: filozofia, specjalność: historia filozofii, filozofia dialogu), prof. Uniwersytetu Łódzkiego 
(Katedra Filozofii Współczesnej); absolwent historii i filozofii; członek Polskiego Towarzystwa 
Filozoficznego i Polskiego Towarzystwa Religioznawczego; zajmuje się filozofią dialogu, an-
tropologią filozoficzną, filozofią hermeneutyczną; wydał między innymi: Wolność ku nadziei. 
Spotkanie z myślą ks. Józefa Tischnera (2003); Imię filozofii. Przyczynek do filozofii dialogu 
(2005), Transcendencje codzienności (2008), Człowiek – istota spoza kultury. Dialogika 
Martina Bubera jako podstawa antropologii filozoficznej (2011), Człowiek – filozoficzne 
wyzwanie (2018), Człowiek w dialogu (2020) i kilkadziesiąt artykułów, głównie poświę-
conych myśli Martina Bubera, Józefa Tischnera, Martina Heideggera. 

Gruszczyk tomasz – literaturoznawca, kulturoznawca, dr nauk humanistycznych, ad-
iunkt w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych na Wydziale Huma-
nistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; autor między innymi dwóch książek: 
Czytanie filmu – oglądanie literatury (Katowice 2015) oraz Ocalające zatracenie. Rozwa-
żania o doświadczeniu, pamięci i pragnieniu w twórczości Zygmunta Haupta, Stanisława 
Czycza i Krzysztofa Vargi (Katowice 2018); główne obszary zainteresowań badawczych: 
teoria i antropologia literatury, nowoczesność i ponowoczesność literacka w perspektywie 
literaturoznawczej i kulturoznawczej, intermedialność literatury i literatura intermedialna, 
antropologia lektury.
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Karoń aleKsandra Irena – absolwentka filozofii ogólnej na Wydziale Nauk Społecznych 
oraz pedagogiki na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu; doktorantka na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM; interesuje się zagad-
nieniem lęku przed matematyką oraz filozofią analityczną i filozofią matematyki; autorka 
między innymi takich publikacji: The language of mathematics as a new language-game: 
can it help students with math anxiety?, w: In Search of Academic Exellence in Social Scien-
ces and Humanities in Poland, Peter Lang, Berlin; Prevention of the development of math 
anxiety – a pedagogical experiment, w: 4th International New York Conference on elvolving 
trends in interdisciplinary research and practices. Full text book, Liberty Publications.

krakowiak Małgorzata – profesor w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego; 
autorka monografii: Katastrofizm – personalizm – realizm (2001), Mierzenie się z esejem. 
Studia nad polskimi badaniami eseju literackiego (2012), O obowiązku szukania. Wybory 
światopoglądowe pisarzy polskich z XX stulecia (2018) oraz Antologii polskiego eseju 
literackiego (1998); redaktorka i pomysłodawczyni oraz współautorka: W szkole polskich 
eseistów (2007); Oblężenie. Strategia pisarska – postrzeganie świata – motyw literacki 
(2014); współredaktorka i współautorka projektów i tomów: Realizm socjalistyczny w Pol-
sce z perspektywy 50 lat (2001), Świat przez pryzmat „ja”, t. 1: Teorie i autobiograficzne 
rekonesanse; t. 2: Studia i interpretacje (2006); Opowiedzieć historię. Prace dedykowane 
Profesorowi Stefanowi Zabierowskiemu (2009); Zobaczyć sens. Studia o malarstwie, lite-
raturze i życiu (2014); Reprezentatywna mikroskala? Rozważania o tożsamości lokalnej 
mieszkańców Czeladzi z racji udziału ich przedstawicieli w bitwie o Monte Cassino (2016); 
zajmuje się badaniem eseju literackiego, przemianami krytyki literackiej w ujęciu histo-
rycznym i opisowym, problematyką aksjologiczną i historiozoficzną w literaturze i sztuce 
XX i XXI wieku oraz zagadnieniem kulturowych mitów współczesności.

walczak anna – doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Łódzkiego; pracuje w Ka-
tedrze Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ; jej 
zainteresowania naukowe koncentrują się wokół filozofii wychowania i etyki z perspek-
tywy fenomenologiczno-hermeneutycznej i dialogicznej; w swoich pracach dokonuje (re)
konstrukcji pedagogiki egzystencjalnej, odwołując się także do narratologii i powiązanych 
z nią ujęć biograficznych (tożsamość narracyjna), heterologii oraz psychologii kultury inspi-
rowanej głównie myślą Carla Gustava Junga; ostatnio opublikowała (jako współautor) Do-
świadczenie duchowości. Konteksty filozoficzno-literackie (Łódź 2019, Wydawnictwo UŁ).


