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NOTY O AUTORACH
£UKASZ DONAJ – w 2000 roku ukoñczy³ Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, otrzymuj¹c dyplom magistra w zakresie specjalnoœci dziennikarskiej. Stopieñ naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie
nauk o polityce uzyska³ w 2004 roku, broni¹c rozprawê pod tytu³em: Polityka bezpieczeñstwa niepodleg³ej Ukrainy w INPiD UAM. Od 2005 do 2009 roku – adiunkt, prodziekan
ds. studiów stacjonarnych Wydzia³u Studiów Miêdzynarodowych i Dyplomacji Wy¿szej
Szko³y Studiów Miêdzynarodowych w £odzi; od 2007 do 2009 roku pe³ni³ tak¿e funkcjê
wiceprezesa ³ódzkiego oddzia³u Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Od 2009 roku
– adiunkt w Zak³adzie Stosunków Miêdzynarodowych WNPiD UAM. Autor/redaktor
6 monografii i kilkudziesiêciu artyku³ów oraz recenzji naukowych. Promotor i recenzent
ponad 250 prac dyplomowych oraz seminaryjnych z zakresu „stosunków miêdzynarodowych”, „europeistyki” oraz „politologii”. W pracy naukowej i dydaktycznej koncentruje siê
przede wszystkim na problematyce zwi¹zanej z zagadnieniami bezpieczeñstwa, sytuacj¹
wewnêtrzn¹ i zewnêtrzn¹ Ukrainy, swobod¹ prasy w krajach postradzieckich, a tak¿e kwestiami prognozowania politycznego.
ANDRZEJ GA£GANEK – politolog, filozof, dr hab., profesor w Zak³adzie Stosunków
Miêdzynarodowych Wydzia³u Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i kierownik Katedry Stosunków Miêdzynarodowych w WSNHiD w Poznaniu. Zainteresowania badawcze A. Ga³ganka koncentruj¹ siê wokó³ problemów
stosunków miêdzynarodowych, ze szczególnym uwzglêdnieniem teorii i spo³ecznej historii stosunków miêdzynarodowych oraz ich relacji, a tak¿e kategorii zmiany, hegemonii, narodzin
i upadku oraz przemocy w systemie miêdzynarodowym. Jego ostatnia ksi¹¿ka (Historia teorii
stosunków miêdzynarodowych, PWN, 2009) poœwiêcona jest historii teoretyzowania o stosunkach miêdzynarodowych. Autor jest wice-przewodnicz¹cym Zarz¹du G³ównego Polskiego Towarzystwa Studiów Miêdzynarodowych.
IRENEUSZ JAWIÑSKI – adiunkt w Katedrze Ekonomii Uniwersytetu Szczeciñskiego,
sekretarz komitetu redakcyjnego czasopisma „Europa Regionum”, kierownik projektu badawczego w³asnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, posiada doœwiadczenia
wynikaj¹ce ze wspó³pracy z administracj¹ publiczn¹ i podmiotami gospodarczymi, promotor i recenzent prac magisterskich i licencjackich, uzyska³ srebrn¹ odznakê Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
JANUSZ KARWAT – dziekan Wydzia³u Humanistycznego Wy¿szej Szko³y Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Absolwent Wy¿szej Szko³y Oficerskiej Wojsk
Pancernych w Poznaniu (pp³k rez.) oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (politologia
i historia). Opublikowa³ ponad 100 prac naukowych i popularnonaukowych poœwiêconych
dziejom wojskowoœci oraz problemom bezpieczeñstwa miêdzynarodowego i narodowego
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czasu przemian. Cz³onek kilku towarzystw naukowych, m.in. Poznañskiego Towarzystwa
Przyjació³ Nauk, tak¿e komitetów redakcyjnych czasopism.
JADWIGA KIWERSKA – historyk, zajmuje siê wspó³czesnymi stosunkami miêdzynarodowymi; pracuje w Instytucie Zachodnim, wyk³ada na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza
oraz Wy¿szej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Autorka wielu
artyku³ów i ksi¹¿ek, w tym: Rozpad Imperium Brytyjskiego w Afryce (1989), Miêdzy izolacjonizmem a zaanga¿owaniem. Europa w polityce Stanów Zjednoczonych od Wilsona do
Roosevelta (1995), S³ownik prezydentów amerykañskich (1999), Gra o Europê. Bezpieczeñstwo europejskie w polityce Stanów Zjednoczonych pod koniec XX wieku (2000), Œwiat
w latach 1989–2009. Wydarzenia – konflikty – procesy (2009).
JOANNA £EBKOWSKA – absolwentka UAM, kierunek – politologia oraz WSNHiD,
kierunek – stosunki miêdzynarodowe. Podwójny tytu³ magistra uzyska³a na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza na Wydziale Nauk Spo³ecznych, broni¹c pracê napisan¹
pod kierunkiem prof. dr hab. Zbigniewa Bloka pt. Fidel Castro – w³adca czy przywódca
Kuby? Legitymizacja kubañskiego re¿imu oraz w Wy¿szej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa na Wydziale Politologii i Stosunków Miêdzynarodowych, broni¹c
pracê napisan¹ pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Tomczak pt. System bezpieczeñstwa
europejskiego po 11 wrzeœnia 2001 roku. Pracê doktorsk¹ dotycz¹c¹ bezpieczeñstwa demograficznego Polski realizuje na UAM. Zainteresowania naukowe: bezpieczeñstwo narodowe i miêdzynarodowe, stosunki miêdzynarodowe, Fundusze Europejskie w Polsce,
integracja europejska.
KRZYSZTOF MALINOWSKI – pracownik naukowy Instytutu Zachodniego w Poznaniu; sekretarz naukowy IZ w latach 1998–2005; cz³onek Rady Naukowej IZ; organizator kilku polsko-niemieckich projektów naukowych; stypendysta Deutscher Akademischer
Austausch-Dienst i Bundestagu. Zainteresowania naukowe: polityka zagraniczna i bezpieczeñstwa Republiki Federalnej Niemiec, stosunki polsko-niemieckie, analiza polityki zagranicznej. Najwa¿niejsze publikacje, m.in.: Przemiany niemieckiej polityki bezpieczeñstwa,
Poznañ 2009; Nauka i polityka zagraniczna. Dyskurs o nowej roli Niemiec na arenie miêdzynarodowej 1990–2005, Poznañ 2007; Konsekwencje kryzysu irackiego. Niemcy wobec
nowego kszta³tu stosunków transatlantyckich, Poznañ 2004; (red.) Kultura bezpieczeñstwa
narodowego w Polsce i Niemczech, Poznañ 2003; Polityka Republiki Federalnej Niemiec
wobec Polski w latach 1982–1991, Poznañ 1997.
PRZEMYS£AW OSIEWICZ – ur. w 1979 roku, adiunkt WNPiD UAM w Poznaniu
(specjalizacja – stosunki miêdzynarodowe). Cz³onek zarz¹du poznañskiego oddzia³u PTNP.
Ekspert Instytutu Sobieskiego w Warszawie. Stypendysta/wyk³adowca: Södertörns Högskola (Sztokholm, Szwecja); Eastern Mediterranean University (Famagusta, Cypr); MEN
(2001), Chinese Culture University (Tajwan, 2008), National Taipei University (Tajwan,
2009), Selçuk Üniversitesi (Turcja, 2010), the Policy Research Center of Ningbo (Chiny,
2010) oraz Mersin Üniversitesi (Turcja, 2011). Wyk³ada³ m.in. na Cyprze, w Turcji i na Tajwanie. Autor i wspó³autor trzech monografii oraz 28 artyku³ów naukowych. Zainteresowania naukowe: pokojowe œrodki rozwi¹zywania sporów i konfliktów miêdzynarodowych,
bezpieczeñstwo energetyczne, stosunki miêdzynarodowe w regionie Morza Œródziemnego
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oraz Azji Œrodkowej, pañstwa nieuznawane, stosunki grecko-tureckie, kwestia cypryjska,
relacje UE–Turcja, polityka zagraniczna Iranu.
ANNA POTYRA£A – adiunkt w Zak³adzie Stosunków Miêdzynarodowych Wydzia³u
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Absolwentka politologii (1999) i prawa (2001) na Uniwersytecie Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Pracê doktorsk¹ obroni³a w 2003 roku. Autorka kilkunastu artyku³ów naukowych, monografii: Wspó³czesne uchodŸstwo. Próby rozwi¹zania miêdzynarodowego problemu
(Poznañ 2005) oraz Wspó³praca pañstw z miêdzynarodowymi trybuna³ami a suwerennoœæ.
Studium politologiczno-prawne (Poznañ 2010). Wspó³autorka Leksykonu Integracji Europejskiej w obszarze „Sprawiedliwoœæ, Wolnoœæ, Bezpieczeñstwo” (Poznañ 2008) oraz
Leksykonu Integracji Europejskiej w obszarze Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeñstwa i Europejskiej Polityki Bezpieczeñstwa i Obrony (Poznañ 2009). Zajmuje siê s¹downictwem miêdzynarodowym, zagadnieniem niedobrowolnych migracji oraz wspó³prac¹
pañstw cz³onkowskich UE w zakresie wymiaru sprawiedliwoœci i spraw wewnêtrznych.
BEATA PRZYBYLSKA-MASZNER – adiunkt w Pracowni Badañ nad Integracj¹ Europejsk¹ Wydzia³u Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwentka europeistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu oraz studiów podyplomowych na Uniwersité Nancy 2 (Département de Sciences Juridiques). Pracê doktorsk¹ zatytu³owan¹ Europejska Polityka Bezpieczeñstwa i Obrony obroni³a w roku 2004. Autorka kilkunastu artyku³ów naukowych o tematyce polityki
zagranicznej i bezpieczeñstwa, wspó³autorka Leksykonu Integracji Europejskiej w obszarze
„Sprawiedliwoœæ, Wolnoœæ, Bezpieczeñstwo” (Poznañ 2008), Leksykonu Integracji Europejskiej w obszarze WPBiO i EPBiO (Poznañ 2009), redaktorka pracy zbiorowej Misje cywilne Unii Europejskiej (Poznañ 2010). Zajmuje siê wybranymi zagadnieniami zwi¹zanymi
z wymiarem zewnêtrznym dzia³añ Unii Europejskiej, w szczególnoœci relacjami pañstw afrykañskich z Uni¹ Europejsk¹ i wspóln¹ polityk¹ bezpieczeñstwa i obrony.
ADRIAN KAROL SIADKOWSKI – autor artyku³ów z zakresu kultury islamsko-arabskiej, fundamentalizmu i terroryzmu islamskiego oraz socjalizacji i wychowania miêdzykulturowego (m.in. Islamska to¿samoœæ i edukacja. Studium teoretyczno-empiryczne na
przyk³adzie mniejszoœci jemeñskiej w Polsce. Wybrane fragmenty rozprawy doktorskiej,
Gliwice 2007, Islamskie konotacje zjawiska terroryzmu, w: S³u¿by graniczne w obliczu zagro¿eñ terrorystycznych, red. M. Kis³y, J. Szafrañski, Kêtrzyn 2009, D¿ihad jako postawa
w œwietle heurystycznego modelu funkcjonowania cz³owieka i jej wp³yw na zachowania terrorystyczne, w: Edukacja nieustaj¹ca – wyzwaniem spo³eczeñstwa informacyjnego, red.
nauk. A. Zduniak, t. 2, Poznañ 2010).
JÊDRZEJ SKRZYPCZAK – adiunkt w Zak³adzie Systemów Prasowych i Prawa Prasowego UAM.
MARIA TOMCZAK – profesor w Instytucie Zachodnim w Poznaniu oraz Instytucie Kultury Europejskiej UAM w GnieŸnie. Autorka licznych prac z zakresu niemcoznawstwa
i stosunków miêdzynarodowych. W 2010 r. opublikowa³a ksi¹¿kê pt. Ewolucja terroryzmu. Sprawcy – metody – finanse, stanowi¹c¹ pierwsz¹ w Polsce próbê ukazania dziejów
terroryzmu.
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ARTUR WEJKSZNER – zainteresowania naukowe – wspó³czesny terroryzm i fundamentalizm islamski, problematyka miêdzynarodowych organizacji pozarz¹dowych; autor
monografii: Ewolucja terroryzmu motywowanego ideologi¹ religijn¹ na przyk³adzie salafickiego ruchu globalnego d¿ihadu, Poznañ 2010.

