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 Doktor Konrad Banicki wykłada na Wydziale Zarządzania i Komunikacji 
Społecznej UJ. Jest adiunktem w Instytucie Psychologii Stosowanej, gdzie przybliża 
nam, studentom, zagadnienia związane z szeroko pojętą filozofią. 
 Pan Doktor potrafi każdy temat przedstawić tak, że będzie zrozumiały 
zarówno dla humanistów, jak i umysłów ścisłych. Umiejętnie manewruje między his-
torią a logiką, dorzucając od czasu do czasu anegdoty o niewidzialnych krasnal-
ach. Listy lektur fakultatywnych tworzy tak, że trudno zdecydować się na jedną 
książkę. Natomiast układane przez niego egzaminy uważamy za jedne z najspraw-
iedliwszych. To dzięki panu Doktorowi znamy odpowiedź na pytanie o sens życia, 
wszechświata i wszystkiego, a co ważniejsze – wiemy, że nie jest ona tak istotna, jak 
samo jej poszukiwanie. 
 Kiedy akurat nie prowadzi żadnych zajęć, Konrad Banicki staje się prop-
agatorem myśli filozoficznej w Internecie. Dzieli się z nami różnymi artykułami, 
książkami, filmami… Zachęca do samorozwoju poprzez grę w szachy, a także or-
ganizuje konferencje naukowe, na które są zapraszani goście z całego świata. 
Ponadto, pan Doktor jest psychoterapeutą oraz – co nie mniej ważne – ojcem. 
Przytaczane przez niego opowieści o przygodach rezolutnej kilkulatki były nieo-
cenioną pomocą na naszych zajęciach. 
 Interdyscyplinarne podejście Konrada Banickiego do człowieka po-
zwala spojrzeć na otaczający nas świat z szerszej perspektywy. Pozwala zrozumieć, 
co łączy psychiatrę i szamana oraz Wittgensteina i polonistkę. Nic dziwnego, że po 
zakończonych studiach absolwenci naszej uczelni wciąż mają pana Doktora za 
źródło intrygujących naukowych rozpraw czy też niekonwencjonalnych rozwiązań 
niektórych dylematów etycznych. Nie zaskakuje również fakt, że miejsca na prow-

adzone przez niego konwersatoria znikają podczas rejestracji niczym 
świeże bułeczki. 

 Doktor Banicki jest takim wykładowcą, jakiego każdy stu-
dent chciałby spotkać na swojej drodze. Ci, którzy to spot-

kanie mają już za sobą, z pewnością potwierdzą, że 
wyszli z niego bogatsi o zupełnie nowy rodzaj doświad-

czeń metafizycznych. 
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