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NOTY O AUTORACH/AUTORKACH

Łukasz Wawrowski – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce; Wyższa Szkoła Banko-
wa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, Katedra Nauki o Polityce. Pełnomocnik Dziekana 
ds. Nauki, członek Senatu WSB w Poznaniu i Rady Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie oraz kole-
gium redakcyjnego „Chorzowskich Studiów Politycznych”. Obszary zainteresowań naukowych, dydak-
tycznych i organizacyjnych: teoria i socjologia polityki, metodologia badań; ruchy społeczne, partie po-
lityczne oraz decydowanie polityczne; system polityczny Irlandii; politologia i ekonomia feministyczna, 
partycypacja polityczna kobiet, polityka równościowa; polityka naukowa i zarządzanie badaniami nauko-
wymi. Autor ok. 100 publikacji naukowych, referatów konferencyjnych i prac eksperckich.

lukasz.wawrowski@chorzow.wsb.pl
Łukasz Wawrowski – PhD in political science; The Poznan School of Banking, the Faculty in Chorzow, the 

Department of Political Science. Assistant Dean for Science, member of the Senate of the WSB in Poznan 
and the Faculty Council in Chorzow, and the Editorial Board of „Chorzowskie Studies in Politics”. Fields 
of research, teaching and organization activities: theory and sociology of politics, research methodology; 
social movements, political parties and political decision making; political system of Ireland; feminist 
economy and political science, women’s political participation, equality policy; science policy and re-
search management. Author of about 100 scientifi c publications, conference papers and expert’s reports.

lukasz.wawrowski@chorzow.wsb.pl

Marta Majorek – absolwentka Politologii oraz Administracji Publicznej na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Zainteresowania badawcze: anglosaska fi lozo-
fi a polityki i prawa, teoria polityki, polityka społeczna i kulturalna Unii Europejskiej, nowe technologie 
medialne. Od października 2009 roku zatrudniona w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Mo-
drzewskiego na stanowisku adiunkta.

marta.majorek@gmail.com
Marta Majorek, Ph.D., senior lecturer in Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University from October 2009, 

M.A. in political science and public administration (Jagiellonian University). Main research interests: 
Anglo-Saxon philosophy of politics and law, theory of politics, European Union social and cultural policy, 
new media technologies.

marta.majorek@gmail.com
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Marta du Vall – politolożka, medioznawczyni. Zainteresowania badawcze: nieposłuszeństwo obywa-
telskie i polityka protestu, nowe media, gender w nauce i innowacjach. Adiunktka w Krakowskiej 
Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; prezeska zarządu Fundacji Kobiety Nauki – Pol-
ska Sieć Kobiet Nauki. Członkini Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

marta.duvall@gmail.com
Marta du Vall, Ph.D, political scientist, media expert. Research interests: civil disobedience and poli-

tics of protest, new media, gender in science and innovations. Assistant Professor at The Andrzej 
Frycz Modrzewski Krakow University, Chairwoman of the Foundation Board Women Scientists – 
Polish Women Scientists Network. Member of the Polish Society of Social Communication. 

marta.duvall@gmail.com

Justyna Wojniak – doktor nauk politycznych, adiunkt w Katedrze Historii Oświaty i Wychowania 
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Zainteresowania naukowe obejmują politykę oświa-
tową 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 Educa-

tional the Pedagogical University of Cracow. Her main interest concern European Union education 
policy, information and communication technologies in education, gender inequalities in educa-
tion. 

justynawojniak@gmail.com

Anna Frątczak – doktor nauk fi lozofi cznych. Zajmuje się fi lozofi ą polityczną, etyką, teorią cywiliza-
cji i medioznawstwem, głównie w aspekcie gender studies i queer theory. Prodziekan Wydziału 
Psychologii i Nauk Humanistycznych w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzew-
skiego.

afratczak@afm.edu.pl
Anna Frątczak, PhD in Philosophy. As a researcher she is devoted to ethics, Philosophy of politics, 

theory of civilization and media studies mainly from the perspective of gender studies and queer 
theory. Assistant Professor at Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University where she also holds 
the position of vice-deacon of The Department of Psychology and Human Sciences. 

afratczak@afm.edu.pl

Michał Kowalówka – magister politologii w zakresie komunikacji społecznej. Ukończył studia pody-
plomowe na kierunku psychologia marketingu w SWPS. Jego zainteresowania naukowe dotyczą 
teorii konsumeryzmu, globalizacji i współczesnych fi lozofi i lewicowych.

michal.kowalowka@gmail.com
Michał Kowalówka – MA in political science in fi eld of social communication. He completed Post 

Graduate Studies in Psychology of Marketing. His research interests revolve around theory of con-
sumerism, globalization and political philosophy.

michal.kowalowka@gmail.com
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Joanna Konopka – magister nauk politycznych. Doktorantka Wydziału Prawa, Administracji i Stosun-
ków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Interesuje 
się przede wszystkim historią polskiego feminizmu oraz problematyką społecznej i kulturowej toż-
samości płci. Zajmuje się analizą przekazów medialnych w aspekcie gender studies i queer theory.

joannakonopka@poczta.onet.pl
Joanna Konopka – master’s degree in political science. PhD student at the Faculty of Law, Administration 

and International Relations of Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University. Interested primarily 
in the history of Polish feminism and gender issues. Deals with analysis of media coverage in terms 
of gender studies and the queer theory. 

joannakonopka@poczta.onet.pl


