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Bajc Vida – dr, Assistant Professor na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Metodystycznego w USA, 

stopień doktora uzyskała na University of Pennsylvania, następnie odbyła staż podoktorski w Surveil-

lance Studies Centre at Queen’s University w Kanadzie; w swojej pracy badawczej zajmuje się pro-

blematyka rytuału, inwigilacji i bezpieczeństwa, globalizacji, kultury i chrześcijaństwa; jest autorką 

książki opublikowanej w Routledge Press w 2011 r. pt. Security and Everyday Life (współredagow-

anej z Willemem de Lintem) oraz redaktorem tomów w takich czasopismach, jak: „American Behav-

ioral Scientist” (2007), „Mobilities” (2007) oraz „International Journal of Travel and Travel Writing” 

(2006), obecnie przygotowuje książkę Christian Pilgrimage in Jerusalem: Performing Social Reali-

ties, która ukaże się w wydawnictwie University of Chicago Press. 
 

Czajka Łukasz – doktor filozofii, adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa UAM (Pracownia Herme-

neutyki Kultury), sekretarz Centrum Myśli Społecznej im. Floriana Znanieckiego; studiował komuni-

kację społeczną, filozofię i psychologię biznesu; publikacje w: „Przegląd Filozoficzny”, „Fenomeno-

logia”, „Analiza i Egzystencja”; główne zainteresowania badawcze: radykalna hermeneutyka Johna D. 

Caputo, wpływ myśli Leo Straussa na politykę amerykańskiego neokonserwatyzmu, filozoficzny etos 

literatury dekadentyzmu (Baudelaire, Korab-Brzozowski), obecność filozoficznych idei w dziełach 

kultury popularnej, psychologia biznesu oraz filozoficzna refleksja nad wojną. 

 

Jaroszewska Anna – doktor filozofii; interesuje się filozofią średniowieczną, zwłaszcza średnio-

wieczną filozofią polityczną, historią religii chrześcijańskiej i etyką; publikacje w: „Ethics in Progress 

Quaterly”, „Filo-Sofija”, „Hybris”, w tomach pokonferencycjnych. 

 

Kacper Gis – doktorant w Zakładzie Historii Nowożytnej do XVIII wieku Instytutu Historii UAM, 

gdzie pod kierunkiem prof. Jana Jurkiewicza pisze dysertację nt. twórczości historycznej Aleksandra 

Gwagnina; zainteresowania naukowe: historia historiografii, historia Kościoła, dzieje myśli politycz-

nej i ustrojów państwowych; obszar jego badań stanowi głównie I Rzeczpospolita w okresie XVI–

XVII wieku; owocem zainteresowań są artykuły m.in. o królewnie Katarzynie Jagiellonce, kardynale 

Stanisławie Hozjuszu i Aleksandrze Gwagninie.  

 

Kośnik Konrad Kazimierz – student IV roku psychologii w Instytucie Psychologii WNS UAM; pre-

zes Koła Naukowego Psychologii Religii UAM; zainteresowania naukowe: psychologia religii, ro-

dzimowierstwo słowiańskie, filozofia nauki, psychometria, memetyka, historia myśli psychologicznej. 
 

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. 

 

Stala Natalia Danuta – mgr filozofii, doktorantka UMCS. Zainteresowania badawcze: joga klasyczna, 

buddyzm, tantra, sanskryt; najważniejsze publikacje: Wiedza, która transformuje, „Analiza i Egzystencja” 

28/2014, Droga do poznania w jodze Patańdżalego, „Przegląd Religioznawczy” 4/2013, Umysł 

wyzwolony. Joga jako narzędzie do osiągnięcia transcendencji. Omówienie jogi klasycznej, Umysł  

i kultura, Lublin 2013. 

 

Wysocki Adam – doktorant w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego; zainteresowania 

badawcze: filozofia religii, komparatystyka religii, dialog międzyreligijny, szczególnie między buddy-

zmem a chrześcijaństwem; obecnie koncentruje się na zagadnieniach eschatologii buddyzmu tybetań-

skiego i katolicyzmu; ostatnie publikacje: Problem duchowości w religii bon, w: J. Baniak (red.), Du-

chowość religijna jako droga doskonalenia współczesnego człowieka zachodniego chrześcijaństwa. 

Konteksty antropologiczne i socjologiczne, Toruń 2012; Miejsce i rola dogmatów eschatologicznych  



w religijności dzisiejszych katolików polskich, w: J. Baniak (red.), Religia i Kościół w społeczeństwie 

demokratycznym i obywatelskim w Polsce. Między losem a wyborem, Poznań 2012; Mistyka Wielkiej 

Doskonałości (rdzogs chen) w tantryzmie tybetańskim, http://ksf.amu.edu.pl/ preteksty/pdf/  Pretek-

sty_2_2013.pdf. 


