
 

Noty o autorach 

 

 

Paweł Bielawski —  absolwent filozofii i socjologii Uniwersytetu 

SWPS w Warszawie. Autor angielskiego tłumaczenia książki „Etyka 

słowiańska”. Zainteresowania badawcze: etyka, filozofia polityki, 

filozofia społeczna, historia idei. 

 

Ewa Brzeska —  filolog romański; przygotowuje rozprawę doktor-

ską na UW o polskiej recepcji dzieła Samuela Becketta; członek 

Samuel Beckett Circle w Reading. Jej publikacje obejmują także  

m. in. duchowość Alberta Camusa, zagadnienia dot. związku literatu-

ry i muzyki nowoczesnej, mit Orfeusza i Eurydyki we współczesnej 

literaturze francuskiej oraz typologię błędów popełnianych przez 

Francuzów uczących się j. polskiego. 

 

Monika Brzeska–Kozerska —  prawnik, filolog angielski, dokto-

rantka prof. Zolla; swoje zainteresowania ogniskuje wokół zagadnień 

związanych z kontratypem sztuki oraz prozą H. Jamesa. 

 

Tomasz Hołda —  jest absolwentem Wydziału Bezpieczeństwa 

Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, którą 

ukończył z wyróżnieniem rektora. Obecnie kontynuuje studia na 

macierzystym wydziale. Za działalność badawczą został nagrodzony 

stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2015 r. Jego 

zainteresowania naukowe oscylują wokół zagadnień związanych  

z klasyczną strategią, filozofią polityki oraz tzw. brudnymi wojnami. 

 

Michał Kowalczyk —  absolwent Instytutu Historycznego UW, 

doktorant w Instytucie Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego, stypendysta Międzynarodowego Funduszu Wyszeh-
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radzkiego na Uniwersytecie Loránda Eötvösa w Budapeszcie. Zain-

teresowania badawcza oscylują głównie wokół historii oraz polityki 

węgierskiej, jak również nacjonalizmów w Europie Środkowej  

i Wschodniej (ze szczególnym uwzględnieniem węgierskiego oraz 

polskiego). Autor kilku artykułów naukowych (historycznych i poli-

tologicznych) skupiających się na problematyce węgierskiej. 

 

Konrad Majka —  absolwent Wydziału Bezpieczeństwa Narodo-

wego Akademii Obrony Narodowej, na którym kontynuuje studia. 

Jego zainteresowania badawcze ogniskują się wokół teorii nacjonali-

zmu i stosunków międzynarodowych oraz filozofii polityki. 

 

Olga Sewiłło —  studentka piątego roku Iranistyki UJ, absolwentka 

Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ. Koordynatorka sekcji ds. 

Iranu i Bliskiego Wschodu w Fundacji Punkt Kultury, członkini eli-

tarnej grupy EIRG – European Iran Research Group.  

 

Ozan Tellioğlu —  absolwent Akademii Policyjnej, kierunku bez-

pieczeństwo narodowe, student stosunków międzynarodowych  

na Uniwersytecie Gazi i filologii polskiej na Uniwersytecie Ankar-

skim. 

 

Karol Zdybel (ur. 1991) —  studiował filozofię i ekonomię na Uni-

wersytecie Warszawskim oraz na Uniwersytecie Ruhry w Bochum 

podczas wymiany studenckiej; reaktywował i koordynował Klub 

Austriackiej Szkoły Ekonomii w Warszawie; w kręgu jego zaintere-

sowań leży teoria ekonomii, w szczególności: ekonomia polityczna  

i imperializm ekonomiczny. Zawodowo związany z doradztwem 

biznesowym. 

https://twitter.com/ozantellioglu

