AEQUALITAS • VOLUME 1 • 2012

NOTY O AUTORACH/AUTORKACH
Mgr Małgorzata Siupik – magister pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Od 2004 pedagożka szkolna.
Obecnie pracuję w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Słupsku oraz w Zespole Szkół Informatycznych
w Słupsku. Studentka podyplomowych studiów nad Społeczną i Kulturową Tożsamością Płci „Gender
Studies” na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim.
Od 2007 do 2011 wykładowczyni na Instytucie Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku.
gosiasiupik@poczta.onet.pl
M.A. Małgorzata Siupik – master of care and education pedagogy. She has been working as a school pedagogue since 2004. in School of Sports Championship in Slupsk and in School of Information in Slupsk
as well. She is also a student of postgraduate studies „Gender Studies“ at Institute of Applied Social Sciences at the University of Warsaw. From 2007 to 2011 she worked as a lecturer at Institute of Pedagogy
Pomeranian University in Slupsk.
gosiasiupik@poczta.onet.pl

Kinga Zdrojewska – dziennikarka radiowa i telewizyjna, absolwentka dziennikarstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz podyplomowych studiów z zakresu Public Relations na Uniwersytecie Ekonomicznym
w Krakowie, obecnie doktorantka na Wydziale Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii
im. Frycza Modrzewskiego.
kinga_zdrojewska@tlen.pl
Kinga Zdrojewska – radio and television journalist, journalism graduate of the Jagiellonian University and
postgraduate studies in Public Relations at the University of Economics in Cracow, now doctoral student
in the Department of International Relations of the Cracow Academy.
kinga_zdrojewska@tlen.pl

Anna Wróblewska-Zawadzka
Mgr administracji (UMK) i mgr socjologii, specjalność: socjologia płci (UW). Doktorantka w Katedrze Teorii
Prawa i Państwa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Interesuje się problematyką gender w prawie, prawem antydyskryminacyjnym i edukacją równościową. Jako
trenerka genderowa prowadzi szkolenia z zakresu równych szans.
nawia@onet.eu
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Anna Wróblewska-Zawadzka
Master of Administration (NCU) and master in sociology, specializing in sociology of gender (UW).
PhD student in the Department of Theory of Law and State of the Faculty of Law and Administration of the Nicolaus Copernicus University in Torun. She is interested in issues of gender in the law,
non-discrimination law, equality in education. As a gender trainer, she conducts training on equal
opportunities.
nawia@onet.eu

dr Adam Bulandra, w 2011 roku uzyskał tytuł doktora nauk prawnych w specjalności prawo, kryminologia. Od dziesięciu lat jest czynnie zaangażowany w działalność społeczną i rzeczniczką
w organizacjach pozarządowych. Naukowo zajmuje się kwestiami wielokulturowości, prawem migracyjnym, procesami normotwórczymi, rozwojem społeczeństwa, etiologią przemocy, prewencją
przestępczości oraz wpływem kształtowania przestrzeni na jakość życia i bezpieczeństwo.
a.bulandra@kabe.pl
Adam Bulandra, J.S.D., gain his Ph.D in law and criminology in 2011. For over ten years he is actively
engaged in social participation and advocacy work in different non-governmental organizations.
In his academic work his is focused on intercultural relations, migration law, normative processes,
social development, etiology of violence, crime prevention and community policing through environmental design concepts.
a.bulandra@kabe.pl

Dr Urszula Pękala, teolożka katolicka, doktoryzowała się na uniwersytecie we Fryburgu Bryzgowijskim, obecne pracuje w Leibniz Institut für Europäische Geschichte w Moguncji nad interdyscyplinarnym projektem na temat pojednania w Europie po II wojnie światowej. Do jej publikacji należą:
monografia oparta na pracy doktorskiej Eine Offenbarung – viele Religionen. Die Vielfalt der Religionen aus christlicher Perspektive auf der Grundlage des Offenbarungsbegriffs Wolfhart Pannenbergs (Würzburg: Echter 2010) oraz liczne artykuły (w języku angielskim, niemieckim i polskim).
pekala@ieg-mainz.de
Urszula Pękala, PhD (in Catholic Theology, University of Freiburg); currently researcher at the Leibniz Institute for European History Mainz; she works on an interdisciplinary project concerning the
reconciliation process in Europe after Second World War. Her publications include a book based
on her PhD thesis Eine Offenbarung – viele Religionen. Die Vielfalt der Religionen aus christlicher
Perspektive auf der Grundlage des Offenbarungsbegriffs Wolfhart Pannenbergs (Würzburg: Echter
2010) and numerous articles (published in English, German and Polish).
pekala@ieg-mainz.de

Joanna Plata – studentka politologii i komunikacji społecznej w Akademii Krakowskiej im. Andrzeja
Frycza Modrzewskiego. Autorka pracy licencjackiej podejmującej problem kultury queer w ujęciu
butlerowskiej teorii queer, za którą zdobyła wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę dyplomo-
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wą 2010 organizowanym przez Krakowską Akademię. Obecnie zajmuje się badaniem nacjonalizmu
irlandzkiego i jego powiązaniami z ekonomiczną, polityczną i społeczną sytuacją kobiet w Irlandii
oraz ich życiem kulturalnym. Projekt, który stanowi jej pracę magisterską, ma za zadanie promowanie akademickich studiów dotyczących społecznej historii kobiet i feminizmu, które znajdują się
w głównym obszarze jej zainteresowań.
plara@op.pl
Joanna Plata is a student of Political Science and Social Communication in Andrzej Frycz Modrzewski
Krakow University. She wrote a BA thesis about the queer culture in the terms of queer theory by
Judith Butler and got awarded in the academic competition in 2010. She has currently started the
research into aspects of the irish nationalism and its relationship to the economic, political, social
and cultural life of women in Ireland. The project, which is her MA Thesis, attempts to promote the
academic studies of the social history of women and feminism, in which she has a keen interest.
plara@op.pl

Justyna Wojniak – doktor nauk politycznych, adiunkt w Katedrze Historii Oświaty i Wychowania
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Zainteresowania naukowe obejmują politykę oświatową Unii Europejskiej, technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji oraz problematykę
nierówności płci w edukacji.
justynawojniak@gmail.com
Justyna Wojniak, PhD in political science, assistant professor in the Department of History of Education at the Pedagogical University of Cracow. Her main interest concern European Union education
policy, information and communication technologies in education, gender inequalities in education.
justynawojniak@gmail.com

