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Drozdowicz Zbigniew – profesor tytularny, kierownik Katedry Religioznawstwa i Badań Porównawczych UAM; autor 30 monografii oraz ponad 200 artykułów naukowych; w ostatnim czasie ukazały
się: Cartesian Rationalism. Understanding Descartes (Peter Lang, 2015), Standards of philosophical
rationality (LIT Verlag 2013), Standards of religious rationality (LIT Verlag 2013), Rationality standards of social life (LIT Verlag 2013), Essays on European liberalism (LIT Verlag 2013) oraz Kartezjański racjonalizm (Wydawnictwo Fundacji Humaniora 2014); główny obszar jego zainteresowań
badawczych stanowi filozofia nowożytna oraz filozofia religii; odbywał staże naukowe Francji i w
Niemczech.
Dulewicz Maciej – skończył studia filozoficzne z tytułem licencjata na Uniwersytecie w Białymstoku,
obecnie studiuje kognitywistykę jako studia drugiego stopnia na UJ w Krakowie; zainteresowania
badawcze: współpraca interdyscyplinarna kognitywistyki, teologii, filozofii umysłu i religioznawstwa
oraz współczesne badania neurokognitywne nad przeżyciami religijnymi.
Ilnicki Rafał – filozof-kulturoznawca, adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa UAM; obronił rozprawę
doktorską Filozofia wirtualności jako narzędzie interpretacyjne współczesnej technicyzacji kultury;
autor książek: Bóg cyborgów. Technika i transcendencja (2011) oraz Filozofia i science fiction: technoanamneza (2014); interesuje się teorią i hermeneutyką kultury, filozofią techniki i mediów, cyberkulturą, religioznawstwem, kulturą popularną.
Radoń Stanisław – ks. dr (UPJP2), teolog (UPJP2) i psychoterapeuta (KUL); odbył praktykę psychologiczną w Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego; autor książek:
Religijność potencjalnych artystów w kontekście preferowanych wartości (1999) i Przeżycia religijne
młodzieży uzdolnionej artystycznie (2006) oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych; obszar zainteresowań naukowych: twórczość i dojrzałość (religijność osób twórczych, dojrzałość religijna, duchowość, pedagogika dialogu), uważność (metody jej pomiaru, obszary zastosowań, skuteczność interwencji opartych o uważność), medytacja i doświadczenia mistyczne oraz ich neuropsychobiologiczne
korelaty.
Rudkouski Piotr – doktorant na Uniwersytecie Warszawskim (Instytut Filozofii, Zakład Semiotyki
Logicznej), wykładowca na Uczelni Łazarskiego (Warszawa); zainteresowania naukowe: teoria argumentacji, demokracja deliberatywna, metodologia teologii, analiza dyskursu; autor książek: Вялікі
выбух у малой Галілеі [Wielki wybuch w małej Galilei], Логвінаў, Мінск 2013 (po białorusku);
Białoruska idea narodowa w XXI wieku, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2008 (po
polsku); Паўстаньне Беларусі, Істытут беларусістыкі, Вільня 2007 (po białorusku; książka została
przetłumaczona na język polski i wydana pt. Powstawanie Białorusi w Kolegium Europy Wschodniej
w 2009 r.); autor ok. 20 publikacji naukowych na tematy z zakresu filozofii politycznej, epistemologii
i etyki; laureat VIII Nagrody im. Lwa Sapiehy pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego (2013).
Wesoły Marian – prof. zw., zatrudniony w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, kierownik Pracowni Badań nad Filozofią Antyczną i Bizantyńską, redaktor naczelny
czasopisma PEITHO. EXAMINA ANTIQUA, stypendysta Humboldta, Mellona, Onassisa, Lanckrońskich i innych fundacji, w ośrodkach naukowych Niemiec (Tybinga, Würzburg), Włoch (Padwa, Neapol, Florencja, Rzym) i Grecji (Ateny, Patras, Saloniki); autor ponad 200 publikacji, głównie na temat przedsokratyków, Hippokratesa, Sokratesa, Platona, Arystotelesa oraz filozofii greckiej w Bizancjum; tłumacz greckich tekstów filozoficznych, rzecznik podejścia tekstologicznego, źródłowego
i analitycznego w nowszej historiografii filozofii.

