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Bogaczyk-Vormayr Małgorzata – adiunkt w Instytucie Filozofii UAM, w Zakładzie Etyki; zajmuje 

się historią oraz recepcją filozofii antycznej, szerzej filozofią praktyczną, m.in. etyką społeczną, etyką 

medyczną, filozofią dialogu i filozofią sztuki; stypendystka DAAD, ÖAD, Norbert Elias Foundation, 

Fundacji Lankorońskich; aktualnie visiting scholar w Centre for Ethics and Poverty Research Uniwer-

sytetu w Salzburgu. 

 

Drozdowicz Zbigniew – profesor tytularny, kierownik Katedry Religioznawstwa i Badań Porównaw-

czych 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 stan-

dards of social life (LIT Verlag 2013), Essays on European liberalism (LIT Verlag 2013) oraz Karte-

zjański racjonalizm (Wydawnictwo Fundacji Humaniora 2014); główny obszar jego zainteresowań 

badawczych stanowi filozofia nowożytna oraz filozofia religii; odbywał staże naukowe Francji i w 

Niemczech.  

 

Januszkiewicz Michał – prof. UAM, dr hab., pracownik IFP  w Poznaniu;  zajmuje się filozofią lite-

ratury oraz hermeneutyką; autor i redaktor naukowy jedenastu książek z zakresu hermeneutyki, filozo-

fii literatury i kulturoznawstwa; ostatnio opublikował Kim jestem ja, kim jesteś ty? Etyka, tożsamość, 

rozumienie (2012); nagrodzony m.in. Nagrodą Ministra, stypendium Fundacji Nauki Polskiej i Nagro-

dą Rektora UAM; wkrótce ukażą się dwie nowe książki: Spór o interpretację oraz Phronesis. Rozpra-

wy i szkice z hermeneutyki egzystencjalnej. 

 

Górski Michał SAC – ur. 1982 r. w Poznaniu, absolwent Wydziału Teologii UKSW w Warszawie  

i Instytutu Filozofii w Poznaniu; od października 2015 r. doktorant na kierunku filozofia PUG  

w Rzymie; w najbliższym kręgu zainteresowań znajdują się: etyka, antropologia i filozofia Mikołaja 

Bierdiajewa. 

 

Kmieciak Błażej – doktor nauk społecznych w zakresie socjologii prawa (KUL), pedagog specjalny 

(UŁ) oraz bioetyk (UKSW), asystent w Zakładzie Prawa Medycznego, Katedry Nauk Humanistycz-

nych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, redaktor naczelny działu Bioetyka portalu Biotechnolo-

gia.pl, były rzecznik praw pacjenta szpitala psychiatrycznego, członek Polskiego Towarzystwa Psy-

chiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Bioetycznego; autor kilkudziesięciu publikacji naukowych 

oraz popularnonaukowych z zakresu socjologii prawa, teorii prawa medycznego, bioetyki oraz praw 

człowieka. 

 

Sisler Aiden – is a PhD Candidate in Developmental Psychology at the Berlin Institute of Technolo-

gy. She has previously published an academic textbook and multiple articles. Her work focuses pri-

marily upon the intersection of social and ecological issues, particularly educational interventions to-

ward individual and collective well-being. To these ends, she investigates diverse topics through 

transdisciplinary, performative, and participatory action research.  

 

Sochański Michał – ur. 1980 r., ukończył studia na kierunkach Filozofia i Matematyka na UAM, tytuł 

doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii uzyskany w Instytucie Filozofii UAM w listopadzie 

2011 r. (tytuł rozprawy: Wizualizacje w matematyce wobec tradycji epistemologicznej); od 2011 r. 

współpracuje z Wyższą Szkołą Uni-Terra w Poznaniu; autor kilku artykułów naukowych, w tym pracy 

pt. Wizualizacje w poznaniu matematycznym a kategoria intuicji przestrzennej opublikowanej w czaso-

piśmie „Filozofia Nauki” 1/2013; obszar zainteresowań: filozofia matematyki, filozofia nauki, epistemo-

logia, logika. 

 



Roberto Franzini Tibaldeo – is Contract Professor at the University of Turin. He holds a Ph.D. in 

Science of culture (2005) and one in Philosophy (2011). From 2010 to 2015 he has served as Research 

Fellow in Political Philosophy at the Scuola Superiore Sant’Anna (Pisa). Among his research interests: 

contemporary nihilism, philosophy of technology, philosophy of biology, political and ethical implica-

tions of the idea of responsibility, philosophy of education, landscape and environmental ethics, inter-

cultural studies, philosophy for community. 


