Noty o autorach
Beata Belica — internacjolog, doktorantka w Instytucie Stosunków
Międzynarodowych Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka licznych
artykułów i publikacji naukowych z zakresu konfliktu izraelskoarabskiego i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie; uczestniczka
kilkudziesięciu konferencji i seminariów naukowych dotyczących
w/w problematyki. W zakres jej zainteresowań naukowych wchodzi
polemologia, geopolityka, konflikty w świecie arabskim, rywalizacja
mocarstw w regionie oraz konflikty asymetryczne.
Katarzyna Doroszewska — studentka czwartego roku prawa
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, prezes Koła Naukowego
Kryminologii i Polityki Kryminalnej, członek Klubu Astronomicznego „Almukantarat”. Zainteresowania naukowe: dogmatyka prawa
karnego, teoria kryminalizacji, kryminologia.
Dominik Dziedzic — doktorant w Instytucie Filozofii Uniwersytetu
Warszawskiego.
Dariusz Dziuban — student Akademii Sztuki Wojennej. Interesuje
się filozofią, grami komputerowymi i popkulturą.
Robert Ignatowicz — absolwent filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz informatyki w Polsko–Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie. Obecnie student czwartego roku
studiów doktoranckich w Instytucie Filozofii UW. Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół XX–wiecznej oraz współczesnej
filozofii niemieckiej.

Michał Kowalczyk — absolwent Instytutu Historycznego UW,
doktorant w Instytucie Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego, stypendysta Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na Uniwersytecie Loránda Eötvösa w Budapeszcie. Zainteresowania 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 politologicznych) skupiających się na problematyce węgierskiej.
Marcin Mazurek — absolwent Instytutu Filozofii Uniwersytetu
Warszawskiego, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki
o obronności, doktorant na Wydziale Filozofii i Socjologii UW, adiunkt na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki
Wojennej.
Sylwia Mazurek — doktorantka religiologii na Wydziale Teologicznym oraz studentka filologii włoskiej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W pracy
naukowej zajmuje się głównie relacjami między polityką a religią
oraz historią najnowszą Włoch ze szczególnym uwzględnieniem
okresu faszyzmu.
Jakub Siemiątkowski — absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się teorią i historią nacjonalizmu, zagadnieniami dotyczącymi historii Europy Środkowo–
Wschodniej oraz geopolityką.
Karolina Zakrzewska — absolwentka filologii polskiej na Wydziale Polonistyki UW, absolwentka oraz doktorantka filozofii na
Wydziale Filozofii i Socjologii UW.
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