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NOTY O AUTORACH 

 

Paulina Antoń – doktorantka na kierunku nauki polityczne w Katedrze Studiów nad 

Procesami Integracyjnymi w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodo-

wych UJ. Zainteresowania naukowe: integracja europejska i pozaeuropejska ze szcze-

gólnym uwzględnieniem polityki bezpieczeństwa, prawa człowieka, kraje niemieckoję-

zyczne.  

 

Maja Chmura — magister sztuki i filozofii, doktor filozofii, adiunkt w Instytucie Filo-

zofii Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w filozofii nowożytnej i współcze-

snej; zajmuje się kwestiami podmiotowości, tożsamości w perspektywie politycznej  

i społecznej, komunikacją i fenomenologią władzy. 

 

Mateusz Dębowicz – doktorant II roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu 

Wrocławskiego (kierunek: stosunki międzynarodowe, promotor: dr hab. Larysa Lesz-

czenko). Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo oraz studiów 

licencjackich na kierunku bezpieczeństwo narodowe na UWr. Student Rosyjskiej Aka-

demii Prawa Ministerstwa Sprawiedliwości FR w Sankt Petersburgu (wymiana Erasmus 

Mundus) w semestrze zimowym w roku akademickim  2012/2013. Stypendysta Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stażysta w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.  

W swoich badaniach koncentruje się na współczesnej Rosji i przemianach w niej zacho-

dzących, bezpieczeństwie na obszarze proradzieckim oraz prawie w zakresie bezpie-

czeństwa narodowego.  

 

Patryk Gacka – student trzeciego roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uni-

wersytetu Warszawskiego, członek zarządu Zespołu Prawa Międzynarodowego "Ius 

Gentium" oraz Studenckiego Forum Praw Człowieka; stypendysta Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego w roku akademickim  2014/15.  

 

Łukasz Gałczyński – słuchacz studiów II stopnia na kierunkach politologia (Uniwersy-

tet Łódzki) i studia euroazjatyckie (Uniwersytet Warszawski). Członek Studenckich Kół 

Naukowych Politologów (UŁ) i Wschodu (UW). Stypendysta Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego oraz Rektora UŁ za wybitne osiągnięcia. Autor artykułów  

z zakresu bezpieczeństwa energetycznego oraz systemów politycznych i kultur politycz-

nych państw Kaukazu Południowego. 
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Andrzej Girdwoyń – student prawa i filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. Jego 

zainteresowania badawcze obejmują filozofię społeczną i etykę. 

 

Julian Jeliński – filozof, publicysta, tłumacz. Absolwent filozofii i komunikacji spo-

łecznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Współpracował m.in. z Instytutem Studiów Nad 

Islamem we Wrocławiu, Polskim Stowarzyszeniem Racjonalistów, portalem NaTe-

mat.pl, Racjonalista.pl, ListyzNaszegoSadu.pl oraz telewizją Racjonalista.tv. Interesuje 

się zagadnieniami filozofii społeczno-politycznej, tożsamości Afroamerykanów, wielo-

kulturowości w amerykańskiej filozofii politycznej, filozofii Cornela Westa, kwestią 

społecznego wymiaru religii na świecie oraz popularyzacją nauki. Tłumacz artykułów 

Sama Harrisa. 

 

Michał Kowalczyk – absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, 

doktorant w Instytucie Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Swo-

je zainteresowania badawcze skupia wokół nacjonalizmu węgierskiego, polityki histo-

rycznej na Węgrzech oraz polityki międzynarodowej w Europie Środkowej. 

 

Sylwia Mazurek – doktorantka na kierunku religiologia na Uniwersytecie Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego.  Magisterium z teologii na podstawie pracy „Faszyzm włoski  

w odniesieniu do religii w latach 1919-1945”. 

 

Piotr Polak – student prawa i filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, laureat i finalista 

Olimpiady Historycznej. 

 

Karolina Zakrzewska – absolwentka filologii polskiej na Wydziale Polonistyki UW, 

absolwentka PSDiKS na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, obecnie 

studentka filozofii na Wydziale Filozofii i Socjologii UW. 

 

Magdalena Ziółek – absolwentka studiów licencjackich na Uniwersytecie Warszaw-

skim na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, laureatka konkursu organizowanego 

przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w 2013 na najlepszą pracę licencjac-

ką/magisterską. Obecnie studentka studiów magisterskich lingwistyki stosowanej na  

Uniwersytecie Warszawskim.  


