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Brylla Dorota – mgr religioznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim, obecnie doktorantka w Insty-

tucie Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego; zainteresowania badawcze: filozofia religii, filozofia 

Boga, ontologia, mistyka religijna; ważniejsze publikacje: Salomon Maimon has a Memorial, „Philo-

sophia, Philosophical Quartely of Israel” vol. 42, 2/2014; „I dali mi losy... Wokół przeobrażeń  

w interpretacji zjawiska dywinacji, „Transformacje” 1–2/2013; Teozofia kabalistyczna w świetle spi-

nozjańskiego monizmu panteistycznego, „Idea. Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficz-

nych” XXV/2013.  

 

Ciesielski Mieszko – dr, adiunkt w Zakładzie Teorii i Badań Interdyscyplinarnych Instytutu Kultury 

Europejskiej UAM; zainteresowania naukowe: teoria działania, filozofia i teoria społeczna, metodolo-

gia badań naukowych, interdyscyplinarność nauki, filozofia Boga; ważniejsze publikacje: Zagadnienie 

ograniczeń racjonalnego modelu działań ludzkich. Próba ujęcia działania nawykowo-racjonalnego 

(monografia), artykuły: Człowiek Gombrowicza a model jednostki racjonalnej, Problem kumulacji 

podziałów klasowych we współczesnym kapitalizmie. Próba interpretacji teoretycznej, O metodzie 

idealizacji i konkretyzacji w filozofii politycznej liberalizmu, Natura – kultura a problem interdyscy-

plinarności badań, Problem ciągłości istnienia Boga. 

 
Iwanicki Juliusz – adiunkt w Katedrze Religioznawstwa i Badań Porównawczych na Wydziale Nauk 

Społecznych UAM; zainteresowania naukowe: historia filozofii nowożytnej i polskiej, religioznaw-

stwo ogólne, problematyka sekularyzacji, filozofia społeczna, autor książki Procesy sekularyzacyjne  

a filozofia sekularna i postsekularna. Tradycje i współczesność (Wyd. Naukowe WNS UAM, 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”; 

strona internetowa: iwanicki.edu.pl. 

 

Janiak Agata – doktorantka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, skończyła 

polonistykę na Uniwersytecie Wrocławskim, pracę magisterską na temat wymiaru metafizycznego  

w poezji Bolesława Leśmiana obroniła w 2011; zajmuje się eseistyką Józefa Czapskiego, szczególnie 

zainteresowana literaturą okresu międzywojennego i literaturą emigracyjną. 

 

Jedliński Marek – adiunkt w Instytucie Wschodnim UAM; autor prac naukowych z obszaru kultury 

rosyjskiej i rosyjskiej myśli filozoficznej oraz kilkunastu przekładów (m.in. Rosyjskiej idei Włodzi-

mierza Sołowjowa), w druku znajduje się monografia naukowa Rosyjskie poszukiwania sensu i celu; 

zainteresowania badawcze: historia filozofii, myśl rosyjska, literatura rosyjska (zwłaszcza XIX stule-

cia), w tym – historiozofia słowianofilów i okcydentalistów rosyjskich, pisarstwo historyczne Mikoła-

ja Karamzina i Michała Pogodina.   

 
Kokoć Damian – mgr filozofii, doktorant w Katedrze Religioznawstwa i Badań Porównawczych UAM; 

zainteresowania naukowe: średniowieczna filozofia muzułmańska, islam i kultura muzułmańska, misty-

ka – zwłaszcza sufizm, gnostycyzm, filozofia religii – szczególnie 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 Interne-

towe” oraz w kilku monografiach zbiorowych. 

 

Obirek Stanisław – ur. 1956 r., prof. zw. dr hab., wykłada na Uniwersytecie Warszawskim w Ośrod-

ku Studiów Amerykańskich; studiował filologię polską w Uniwersytecie Jagiellońskim, filozofię i te-

ologię w Neapolu i w Rzymie na Uniwersytecie Gregoriańskim; w 1997 r. habilitował się na Wydziale 

Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego; wybrane publikacje: Co nas łączy? Dialog z niewierzą-

cymi (2002), Religia – schronienie czy więzienie? (2006), Obrzeża katolicyzmu (2008), Catholicism as 

a Cultural Phenomenon in The Time of Globalization: A Polish Perspective (2009), Uskrzydlony 



umysł. Antropologia słowa Waltera Onga (2010), Umysł wyzwolony. W poszukiwaniu dojrzałego kato-

licyzmu (2011), razem z Zygmuntem Baumanem O Bogu i człowieku. Rozmowy (2013); zainteresowa-

nia badawcze: miejsce religii we współczesnej kulturze, dialog międzyreligijny, konsekwencje Holo-

kaustu i możliwości przezwyciężenia konfliktów religijnych, cywilizacyjnych i kulturowych.  

 

Płóciennik Michał – mgr teologii, lic. filozofii, doktorant na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II  

w Krakowie; zainteresowania badawcze: filozofia religii, filozofia interkulturowa, dialog chrześcijańsko-

buddyjski, interdyscyplinarny charakter antropologii, edukacja filozoficzna; wybrane publikacje: 

Hermeneutyczny charakter doświadczenia transcendentalnego w ujęciu Karla Rahnera, w: K. Kowal,  

A. Konert (red.), W poszukiwaniu fundamentów czyli o potrzebie stałości w zmieniającym się świecie. 

Księga Jubileuszowa ofiarowana profesorowi Adamowi Rosołowi, Częstochowa 2013; Między „logosem 

bycia” a „byciem logosu”. Ku źródłowej problematyce wychowawczej w warunkach współczesności, w:  

J. Spętana (red.), Współczesne zagrożenia wychowania. Studium z pogranicza pedagogiki i filozofii, Środa 

Wielkopolska 2014; Zen jako milczenie milczenia, a więc mistyczna daność takości poza dualnymi 

skrajnościami mowy i milczenia, w: A. Regiewicz, A. Żywiołek (red.), Milczenie. Antropologia – Herme-

neutyka, Częstochowa 2014. 

 

Twardowski Mirosław – dr filozofii, adiunkt, Zakład Polityki Regionalnej i Gospodarki Żywności, 

Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski; zainteresowania badawcze: filozofia biolo-

gii, filozofia kosmologii, bioetyka; ważniejsze publikacje: „Biosystemizm” M. Mahnera i M. Bungego, 

„Roczniki Filozoficzne” 1/2009; Krytyczna ocena filozoficznych podstaw marksistowskiej wizji czło-

wieka w nauczaniu Jana Pawła II, „Resovia Sacra” 16/2009; The local community and environmental 

hazards, w: M.M. Kowalczyk, S. Cudak (red.), The Threats in XXI Century. Society – Law – Business 

– Education, ECKO House Publishing, Utah 2012; Jana Pawła II koncepcja „ekologii ludzkiej” klu-

czem do rozwiązania kryzysu ekologicznego, „Studia Gdańskie” 30/2013; ‘Human Ecology’ of John 

Paul II and the concept of sustainable development, w: Economy in the conditions of globalization: 

problems, tendencies, prospects. Materialist Digest of the 1
st
 International Scientific and practical 

Internet-Conference 25
th
 of February – 1st of March, Haцioнaльний гipничий yнивepcитeт, Dnipro-

petrovsk-Rzeszow 2013. 


