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Baniak Józef – zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się w następujących dziedzinach:
socjologia religii i religijności, socjologia Kościoła i parafii, socjologia powołań kapłańskich i zakonnych, socjologia moralności, socjologia małżeństwa i rodziny, socjologia młodzieży; filozofia religii,
filozofia dialogu, etyka społeczna; teologia praktyczna; publikacje z zakresu tych dziedzin: 24 książki
autorskie, 34 książki pod redakcją, ponad 200 opracowań naukowych specjalistycznych w różnych
czasopismach, ponad 150 opracowań popularno-naukowych i publicystycznych; wśród nich są też
prace w językach obcych (angielskim i niemieckim).
Gruba Monika – socjolog; doktorantka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego,
w Zakładzie Zbiorowości Terytorialnych i Wirtualnych; redaktor tematyczny czasopisma naukowego
„Social Space” oraz członek Stowarzyszenia Naukowego Przestrzeń Społeczna i Środowisko; zainteresowania naukowe: socjologia Internetu, socjologia i antropologia religii, neoplemienność, psychologia archetypów, fantastyka, mitoznawstwo i folklorystyka.
Iwanicki Juliusz – zainteresowania naukowe: historia filozofii nowożytnej i polskiej, religioznawstwo ogólne, problematyka sekularyzacji, filozofia społeczna. Autor książki Procesy sekularyzacyjne
a filozofia sekularna i postsekularna. Tradycje i współczesność (Wyd. Naukowe WNS UAM, planowany termin wydania – trzeci kwartał 2014) i współautor książki redakcyjnej Sfery refleksji religioznawczej (Wyd. Naukowe WNS UAM, 2012); publikacje m.in. w: „Przegląd Religioznawczy”,
„Człowiek i Społeczeństwo” i „Ruch Filozoficzny”; adiunkt w Katedrze Religioznawstwa i Badań
Porównawczych na Wydziale Nauk Społecznych UAM; strona internetowa: iwanicki.edu.pl.
Kokoć Damian – doktorant w Katedrze Religioznawstwa i Badań Porównawczych UAM; zainteresowania naukowe: średniowieczna filozofia muzułmańska, islam i kultura muzułmańska, mistyka –
zwłaszcza sufizm, gnostycyzm, filozofia religii – zwłaszcza pluralistyczna wizja religii Johna Hicka
oraz kwestie dialogu międzyreligijnego i fundamentalizmu religijnego; członek Poznańskiego Konwersatorium Religioznawczego; publikacje w: „Przegląd Religioznawczy”, „Internetowy Magazyn
Filozoficzny Hybris”, „Racjonalia. Z punktu widzenia humanistyki”, „Humaniora. Czasopismo Internetowe” oraz w kilku monografiach zbiorowych.
Krystkowiak Beata – absolwentka Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM; przygotowuje książkę
Konwencja ONZ a prawa osób z niepełnosprawnościami w Polsce; zainteresowania badawcze: kulturoznawstwo, edukacja i komunikacja osób nie(do)słyszących, polski język migowy, gerontologia;
publikowała w „Przeglądzie Prawniczym, Ekonomicznym i Społecznym”, w pracach zbiorowych:
Uczeń z wadą słuchu, Edukacja i niepełnosprawność, Student z niepełnosprawnością w szkole wyższej.
Lampkowska Paulina – mgr, absolwentka studiów magisterskich na kierunku filologia klasyczna
(2010) oraz historia (2011) UAM; dwukrotna stypendystka wyjazdów naukowych do Rzymu (2009,
2012); doktorantka w Zakładzie Kultury i Tradycji Antycznej Instytutu Kultury Europejskiej UAM
w Gnieźnie; zajmuje się zagadnieniem magicznych tabliczek (tabellae defixionum), antropologią antyku rzymskiego i historią codzienności.
Mazurkiewicz Mariusz – student studiów uzupełniających magisterskich w Instytucie filozofii UAM
na kierunku filozofia, specjalność etyka oraz specjalność nauczycielska; ukończył szkolenia z zakresu
edukacji etycznej i filozoficznej, m.in. Międzynarodowe warsztaty z prof. Georgiem Lindem pt. „Fostering moral and democratic competencies: the Konstanz Method of Dilemma Discussion; działacz na
rzecz rozwoju Fair Trade w Polsce, współorganizator Międzynarodowych Dni Sprawiedliwego Handlu w Poznaniu (2013); nauczyciel etyki w Szkole Podstawowej nr 6 im. Hipolita Cegielskiego w Po-

znaniu; niektóre publikacje: współautor podręcznika edukacyjnego dla dzieci i młodzieży Zrównoważony rozwój, Sprawiedliwy Handel – przewodnik dla nauczycieli (autor scenariusza lekcyjnego pt.
„Eko-detektywi”); Dixit. Gra filozoficzna zamiast gamingu, „Ethics in Progress Quarterly”.
Rogacz Dawid – student filozofii i filologii chińskiej na UAM, prezes Koła Studentów Filozofii, stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ambasador Akademickiego Poznania; autor
trzech artykułów w czasopismach punktowanych oraz licznych referatów na konferencjach międzynarodowych; zainteresowania: filozofia indyjska i chińska, buddologia, filozofia religii.
Sieradzan Jacek – magister polonistyki i doktor religioznawstwa (studia na UJ); od 2005 r. pracownik Katedry Religioznawstwa i Filozofii Religii Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku;
autor pięciu książek: Szaleństwo w religiach świata (2005), Jezus Magus: Pierwotne chrześcijaństwo
w kręgu magii (2005), Od kultu do zbrodni: Ekscentryzm i szaleństwo w religiach XX wieku (2006),
Sokrates magos: Autsajderstowo i charyzma w kontekście antropologii symbolicznej Victora Turnera
(2011), Sokrates nieznany: Studia o recepcji postaci Sokratesa (2011), redaktor 14 antologii i zbiorów
artykułów oraz blisko stu artykułów i recenzji opublikowanych w czasopismach; zainteresowania: mistyka w religiach świata, szaleństwo w religiach świata, historia i kultura buddyzmu, charyzma w religiach świata i kulturze współczesnej, magia grecka i żydowska, gnostycyzm, nowe ruchy religijne,
postacie Sokratesa, Buddy i Jezusa, sacrofanum w religiach świata i kulturze współczesnej, zagadnienia wywierania wpływu i manipulacji.
Smorczewski Łukasz – magister Historii UAM, Zakład Źródłoznawstwa i Nauk Pomocniczych Historii; zainteresowania: historia antyku, Bizancjum i wczesnego chrześcijaństwa

