
 

 
 
 
 

NOTY O AUTORACH 
 
 
 
 
 

 
Dr Maria Małgorzata Baranowska – wykłada filozofię na Akademii Muzycznej w Kra-
kowie, sekretarz redakcji „Kwartalnika Filozoficznego”, zajmuje się fenomenologią, filo-
zofią Boga i feminizmem, opublikowała książkę Bóg w myśli Schelera (2011). 

Dr Małgorzata Chrząstowska – doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, 
magister teologii. W latach 1998-2015 wykładowca na Wydziale Teologicznym Uniwersy-
tetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Prof. UŚ dr hab. Tomasz Czakon – filozof, kierownik Zakładu Filozofii Społecznej  
w Instytucie Filozofii; zainteresowania badawcze obejmują szeroko pojętą filozofię spo-
łeczną i etykę; autor m.in. książek Wolność i dobro. Problem wolności w katolickiej filozofii 
społecznej w Polsce po 1989 roku (2005), Między paternalizmem a restrykcyjnością. Prawa pra-
cownicze w kodeksach etycznych firm (2013), współredaktor książki Współczesna filozofia 
społeczna w Polsce. Wybrane problemy (2014). 

Dr Agnieszka Doda-Wyszyńska – doktor filozofii, adiunkt w Zakładzie Semiotyki Kul-
tury Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Główne zainteresowania: teoria obrazu Jacques’a Rancière’a, psychoanaliza lacanowska, 
egzystencjalizm, religioznawstwo, literatura i film. Autorka książek: Pośpiech i cynizm. 
Wokół teorii dyskursów Jacques’a Lacana (2002), Ironia i ofiara (2007), Inwazja ikonoklastów. 
Filozofia przedstawienia Jacques’a Rancière’a (2012). Współredaktorka pracy zbiorowej Powa-
ga ironii (2004). 

Prof. US dr hab. Andrzej Draguła – ksiądz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, dr hab. 
teologii, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej, 
Liturgii i Homiletyki na Wydziale Teologicznym US, prof. Papieskiego Wydziału Teolo-
gicznego we Wrocławiu, kierownik Katedry Komunikacji Religijnej PWT, dyrektor Insty-
tutu Filozoficzno-Teologicznego im. Edyty Stein w Zielonej Górze. Publicysta, członek 
Rady Naukowej Laboratorium „Więzi” i redakcji „Więzi”. Autor książek: Eucharystia 
zmediatyzowana. Teologiczno-pastoralna interpretacja transmisji Mszy Świętej w radiu i telewi-
zji, Ocalić Boga. Szkice z teologii sekularyzacji, Copyright na Jezusa. Język, znak, rytuał między 
wiarą a niewiarą, Bluźnierstwo. Między grzechem a przestępstwem i ostatnio Emaus. Tajemnice 
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dnia ósmego. Członek zespołu do spraw Kompetencji Kulturowych Kościoła przy Naro-
dowym Centrum Kultury.  

Dr Adam Andrzej Dura – dr nauk humanistycznych, b. adiunkt Instytutu Filozofii Uni-
wersytetu Śląskiego, autor monografii Obecność normy prostomyślności w etyce chrześcijań-
skiej (2000) oraz ok. 40 artykułów i recenzji, członek Polskiego Towarzystwa Etycznego. 
Zajmuje się etyką, antropologią filozoficzną, filozofią polską, filozofią sumienia. Aktual-
nie pracuje nad książką Sumienie jako problem filozoficzny.  

Prof. UŁ dr hab. Witold P. Glinkowski – absolwent historii i filozofii UŁ. Pracuje  
w Katedrze Filozofii Współczesnej Instytutu Filozofii UŁ. Zajmuje się filozofią dialogu, 
antropologią filozoficzną i filozofią hermeneutyczną. Wydał m.in.: Wolność ku nadziei. 
Spotkanie z myślą ks. Józefa Tischnera (2003); Imię filozofii. Przyczynek do filozofii dialogu 
(2005); Transcendencje codzienności (2008); Człowiek – istota spoza kultury. Dialogika Martina 
Bubera jako podstawa antropologii filozoficznej (2011) oraz kilkadziesiąt artykułów, głównie 
poświęconych myśli filozoficznej Martina Bubera, ks. Józefa Tischnera i Martina Heide-
ggera. Poza publikacjami, wątki współczesnej filozofii, zwłaszcza filozofii dialogu  
i „filozofii dramatu”, popularyzował w wykładach publicznych, audycjach radiowych, 
telewizyjnych oraz w filmie dokumentalnym. Opublikował też ponad 30 tekstów popu-
larnonaukowych z zakresu dziejów architektury. 

Dr Małgorzata Grzywacz – germanistka i historyk kultury, adiunkt w Instytucie Kultu-
roznawstwa UAM, wykładowca w Instytucie Duchowości Carmelitanum w Poznaniu, 
sekretarz naukowy Centrum Badań im. Edyty Stein, autorka kilkudziesięciu prac z za-
kresu powiązań kultur i literatur niemieckojęzycznych i duchowości chrześcijańskiej,  
a także książki Familia Dei. Studien zum Erscheinungsbild der deutschen evangelischen  
Geistlichkeit in ihren Selbstzeugnissen und der Literatur vun der Reformation bis zur Gegenwart 
(2002), współautorka (wraz z Joanną Kicman) książki Duchowa przypadłość. Kobiety a do-
świadczenie chrześcijaństwa (2007). 

Prof. dr hab. Anna Grzegorczyk – filozof, kulturoznawca, kierownik Zakładu Semiotyki 
Kultury Instytutu Kulturoznawstwa UAM, założycielka i dyrektor Centrum Badań im. 
Edyty Stein, autorka kilkunastu książek, m.in.: Filozofia nieoczekiwanego. Między fenomeno-
logią a hermeneutyką (2002), Filozofia światła Edyty Stein (2004), Ponad kulturami. Uniwersa-
lizm Edyty Stein (2010), Obecność wartości (2010). Redaktorka prac o Edycie Stein: Niewi-
dzialna rzeczywistość. Szkice o filozofii duchowej Edyty Stein (1999) oraz Nowa rzeczywistość. 
Filozofia i świadectwo Edyty Stein (2000), a także publikacji Centrum Badań im. Edyty Stein 
(książek z serii Fenomeny i wybranych numerów czasopisma „Zeszyty Naukowe CBES”). 
Jej obecne zainteresowania skupione są wokół historii mistyki, filozofii rozwoju ducho-
wego i chrześcijańskiego dziedzictwa duchowego. W 2014 roku wydała książkę Humani-
styka i Obecność. 

Mgr Jadwiga Guerrero van der Meijden – absolwentka filozofii (Uniwersy-
tet Jagielloński) oraz Krakowskiej Szkoły Baletowej. Obecnie doktorantka w Instytucie 
Filozofii UJ, jej badania obejmują antropologię filozoficzną oraz metafizykę klasyczną. 
Prócz zajęć akademickich uczy także filozofii w szkole. 
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Dr Piotr Jakubowski – kulturoznawca, adiunkt w Katedrze Teorii Kultury i Międzykul-
turowości w Instytucie Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa UKSW. Autor kilkunastu 
artykułów naukowych z zakresu teorii narracji i filozofii literatury, współredaktor dwóch 
numerów tematycznych „Zeszytów Naukowych Centrum Badań im. Edyty Stein”: Afryka 
to ludzie (2011, nr 6) oraz Fenomen mądrości (2013, nr 10), a także pracy zbiorowej Wielcy 
artyści ucieczek (Kraków 2013). Autor książki Pułapki tożsamości. Między narracją a literaturą 
(w druku) 

Dr Małgorzata Jankowska – doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznaw-
stwa, adiunkt w Zakładzie Semiotyki Kultury Instytutu Kulturoznawstwa na Uniwersy-
tecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się problemami współczesnej apokry-
ficzności, relacją kanonu i odstępstwa, semiotyką kultury oraz zagadnieniami 
związanymi z pamięcią kulturową. Autorka artykułów i tłumaczeń tekstów naukowych, 
a także książki Narracje apokryficzne w kulturze współczesnej (Wydawnictwo UAM, 2011), 
współredaktorka książek Fenomen pięknego życia (Wydawnictwo UAM, 2011) oraz Wielcy 
Artyści Ucieczek. Antologia tekstów o „Życiu i czasach Michaela K” J.M. Coetzeego w trzydziestą 
rocznicę publikacji powieści (Wyd. ha!art, 2013). 

Abp prof. dr hab. Marek Jędraszewski – wykładowca historii filozofii nowożytnej  
i współczesnej oraz antropologii filozoficznej na Wydziale Teologicznym UAM, kierow-
nik Zakładu Filozofii Chrześcijańskiej WT UAM; od 2012 roku Metropolita Łódzki, a od 
marca 2014 Wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Autor m.in. książek: 
Edyta Stein. Filozof i łaska wiary (2003), Wybrać większą wolność. Karol Wojtyła o człowieku 
(2004), Poznać Boga i człowieka. Augustyn. Marcel. Stein. Lévinas (2007), Teczki na Baraniaka 
(2009), Człowiek drogą (do) Boga (2010). 

Dr Joanna Kiersztejn – ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny, następnie studia podyplomowe w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie, Wydziały Zamiejscowe 
we Wrocławiu, na kierunku: Reżyseria Teatru Dzieci i Młodzieży. Tytuł spektaklu dy-
plomowego: „Król umiera, czyli ceremonie” na podstawie dramatu E. Ionesco. W 2012 
roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk teologicznych. Temat rozprawy doktor-
skiej: Zagrożenia doktryny i moralności w gminach wczesnochrześcijańskich w ujęciu Listów 
Katolickich. 

Prof. dr hab. Jerzy Kopania – wykładowca Akademii Teatralnej im. Al. Zelwerowicza  
w Warszawie, Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. Zajmuje się nowożytną myślą 
filozoficzną, w szczególności kartezjanizmem, oraz etyką i bioetyką; autor przekładów 
klasycznych tekstów filozoficznych z XVII wieku oraz m.in. książek: Ludzkie oblicza boskiej 
Prawdy (1995), Etyczny wymiar cielesności (2002), Bezsilne piękno rozumu (2003), Boski sen  
o stworzeniu świata (2003), Szkice kartezjańskie (2009). 

Mgr Rafał Lustig – absolwent psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, w trakcie 
kursu specjalizacyjnego z zakresu psychoterapii Katedry Psychoterapii Collegium Medi-
cum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aktualnie pracuje w Centrum Terapii Nerwic  
w Mosznej oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego.  
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Mgr Magdalena Małecka – doktorantka filozofii w Akademii Ignatianum w Krakowie. 
Zajmuje się fenomenologią posthusserlowską, hermeneutyką, psychoanalizą, filozoficzną 
myślą feministyczną i postfeministyczną oraz filozofią ciała, ze szczególnym uwzględ-
nieniem relacji ciało–język. Redaktorka pomocnicza „Forum Philosophicum: Internatio-
nal Journal for Philosophy”. Aktualnie pracuje nad rozprawą doktorską dotyczącą filozo-
ficznej antropologii płci. 

Dr Michał A. Michalski – kulturoznawca, etyk gospodarczy; adiunkt w Zakładzie Etyki 
Gospodarczej Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu; absolwent Zarządzania i Marketingu na WPiA UAM w Poznaniu; 2003 – praca 
doktorska pt. Kulturowy wymiar pracy ludzkiej (wydana w roku 2005 przez Wydawnictwo 
Poznańskie pod tytułem Człowiek, praca, kultura. O kulturowym wymiarze pracy ludzkiej);  
w 2014 roku opublikował monografię pt. Znaczenie rodziny dla międzypokoleniowej transmi-
sji kultury gospodarczej (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014); prowadzi zajęcia  
z marketingu, zarządzania, kultury organizacyjnej, metod badań społecznych, Work 
across Cultures. Zainteresowania badawcze: kultura gospodarcza, współzależność rodzi-
ny i gospodarki, państwo opiekuńcze, praca ludzka, teoria ekonomii. 

Dr Piotr Napierała – historyk dziejów nowożytnych, doktor nauk humanistycznych  
w zakresie historii. Zajmuje się myślą polityczną Oświecenia i jego przeciwników, życiem 
codziennym i polityką w XVIII wieku, kontaktami Zachodu z Chinami i Japonią oraz 
problematyką stereotypów narodowych. Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Racjona-
listów. Autor książek: Sir Robert Walpole (1676-1745) – twórca brytyjskiej potęgi, Hesja-
Darmstadt w XVIII stuleciu, Wielcy władcy małego państwa, Światowa metropolia. Życie co-
dzienne w osiemnastowiecznym Londynie, Kraj wolności i kraj niewoli – brytyjska i francuska 
wizja wolności w XVII i XVIII wieku (praca doktorska), Simon van Slingelandt – ostatnia 
szansa Holandii, Paryż i Wersal czasów Voltaire'a i Casanovy, Chiny i Japonia a Zachód – histo-
ria nieporozumień. Reżyser, scenarzysta i aktor amatorskiego internetowego teatru o tema-
tyce racjonalistyczno-liberalnej Theatrum Illuminatum 

Dr Małgorzata Okupnik – absolwentka filologii polskiej i kulturoznawstwa UAM, pra-
cuje w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu. Autorka monografii 
Autobiografie polskich sportowców samotników (2005) oraz wielu artykułów naukowych na 
temat autobiografizmu, badań biograficznych i pamięci. Redaktor tomu Nie lubię chodzić 
po cudzych śladach… O życiu i dziełach Ryszarda Wiktora Schramma (2009). Przygotowuje 
książkę o doświadczeniu utraty w kulturze współczesnej. 

Dr Grzegorz Pacewicz – pracownik Instytutu Filozofii UWM w Olsztynie. W pracy na-
ukowej zajmuję się aksjologią, etyką i metaetyką w Szkole Lwowsko-Warszawskiej. Pry-
watnie jestem miłośnikiem kotów, zapalonym mnemonistą oraz speedcuberem.  

Prof dr hab. Andrzej Przyłębski – profesor w Instytucie Kulturoznawstwa UAM, zajmu-
je się filozofią kultury i historią filozofii europejskiej, zwłaszcza niemieckiej. Autor dzie-
więciu książek, ostatnie publikacje: Etyka w świetle hermeneutyki (2010), Sense, Meaning and 
Understanding (2013), Dlaczego Polska jest wartością. Wprowadzenie do hermeneutycznej filozo-
fii polityki (2013). Tłumacz literatury filozoficznej z języka angielskiego i niemieckiego 
(m.in. Filozofii pieniądza Simmla oraz Dziedzictwa Europy Gadamera). Członek Rad Pro-



Noty o autorach  431 

 

 

gramowych: International Hegel-Society i Allgemeine Zeitschrift für Philosophie; redak-
tor naczelny „Fenomenologii” – pisma Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego. 

Prof. UAM dr hab. Jacek Sójka – etyk i kulturoznawca, wykłada etykę biznesu, teorię 
zarządzania oraz zarządzanie międzykulturowe, także na Europejskim Uniwersytecie 
Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa UAM, kierow-
nik Zakładu Etyki Gospodarczej, prezes Polskiego Stowarzyszenia Etyki Biznesu EBEN 
Polska, członek m.in. Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Polskiego Towarzy-
stwa Kulturoznawczego. Ostatnio zajmował się społecznymi mechanizmami globalnego 
kryzysu finansowego, co odzwierciedla praca (wydana wraz z R. Kamińskim) Ekono-
miczne i etyczne aspekty kryzysu gospodarczego (PTE, Poznań 2013). 

Prof. UŚ dr hab. Danuta Ślęczek-Czakon – filozof, kierownik Zakładu Etyki w Instytucie 
Filozofii UŚ; zajmuje się zagadnieniami etyki (szczególnie bioetyką, etyką zawodową, 
historią etyki); autorka m.in. książek Poglądy etyczne Marii Ossowskiej (2002), Problem war-
tości i jakości życia w sporach bioetycznych (2004), współredaktorka książki Współczesna 
filozofia społeczna w Polsce. Wybrane problemy (2014). 

Dr hab. Patrycja Tomczak – literaturoznawczyni, pracuje w Instytucie Filologii Romań-
skiej UAM. Rozprawę doktorską poświęciła tekstom Simone Weil. Zainteresowania ba-
dawcze obejmują problematykę religijną w kontekście tradycji nowożytnej (postsekula-
ryzm, zwrot etyczny, paradoksy konfrontacji chrześcijaństwa z ponowoczesnością). 
Ostatnio opublikowała Figury bycia. Od refleksji postmetafizycznej do lektury figuralnej (Tere-
sa z Lisieux, Simone Weil, Emil Cioran) (2013). 

Dr hab. Jan Wadowski – adiunkt na Politechnice Wrocławskiej, Studium Nauk Humani-
stycznych i Społecznych, Zespół Badawczy Antropologii Filozoficznej i Etyki. Zajmuje się 
m.in. filozofią człowieka, filozofią techniki, etyką i filozofią cywilizacji. Jest autorem 
trzech książek i ok. 60 artykułów.  

Dr Agnieszka Wesołowska – adiunkt w Zakładzie Antropologii Filozoficznej i Filozofii 
Cywilizacji Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowania naukowe: filozo-
fia współczesna, zwłaszcza fenomenologia Edmunda Husserla. Autorka pracy pt. Feno-
menologia jako możliwość filozofii dramatu Józefa Tischnera oraz artykułów poświęconych 
problematyce fenomenologicznej, aksjologiczno-etycznej oraz coachingowej. 
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 „Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein” to półrocznik na-
ukowy łączący refleksję filozoficzną, religioznawczą i kulturoznawczą. Każ-
dy z tematycznie ukierunkowanych numerów poświęcony jest namysłowi 
nad wybranym fenomenem życia ludzkiego. Poprzez próbę zintegrowania – 
wzorem patronki Centrum, św. Teresy Benedykty od Krzyża (E. Stein) – 
filozoficznej analizy z duchową głębią oraz egzystencjalną doniosłością, 
czasopismo stara się stworzyć przestrzeń dialogu dla badaczy różnych dys-
cyplin i orientacji metodologicznych, a także przedstawicieli odmiennych 
tradycji, wyznań czy światopoglądów.  
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