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NOTY O AUTORACH

Karin-Vera BRAZOVA – pursuing her PhD in public policy at the Charles University in
Prague, Czech Republic, concentrating on the strategic security governance and the security
system. Prior to that, she graduated with honors in public policy (2010) and in security studies (2012), both at the Charles University in Prague, Faculty of Social Sciences. During her
studies, she took part in several study visits (both short-term and long-term ones) to the
University of Konstanz, Germany. She also participated at several research projects, both
national (Czech) and international ones (among others, an EU co-funded security research
project – ANVIL – which focuses on the analysis of civil security systems in Europe). Her
research interests cover such areas as migration (especially with focus on labor migration,
illegal employment of migrants and the securitization of migration), war studies and national security policies (especially those of the Central European countries).
Zbigniew CZACHÓR – dr hab, prof. UAM, specjalista w dziedzinie prawa i polityki Unii
Europejskiej, prawa miêdzynarodowego publicznego oraz stosunków miêdzynarodowych.
Kierownik Zak³adu Badañ nad Integracj¹ Europejsk¹ WNPiD UAM, Przewodnicz¹cy Rady
Programowej Oœrodka Badañ i Edukacji Europejskiej, kierownik Podyplomowego Studium Administracji Europejskiej oraz Podyplomowego Studium Zarz¹dzania Funduszami
i Projektami UAM, Sta³y Doradca Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP.
Joanna DOBROWOLSKA-POLAK – doktor nauk politycznych, specjalizuj¹ca siê w polemologii; adiunkt w Instytucie Zachodnim w Poznaniu oraz Kierownik Katedry Coachingu i Politologii w Wy¿szej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu.
Autorka trzech monografii (wspó³autorka czwartej), kilkudziesiêciu artyku³ów naukowych
i ekspertyz dla MSZ RP, redaktor trzech prac zbiorowych. Reprezentantka Polski w Akcjach COST Unii Europejskiej: New Challenges of Peacekeeping and the European Union’s
Role in Multilateral Crisis Management oraz European Network for Conflict Research. Redaktor naczelna serii wydawniczej IZ Policy Papers.
Erhan DOGAN – researcher and lecturer at Marmara University Political Sciences Faculty
in Istanbul. He has been extensively researching and publishing on Turkey-EU relations,
Turkish Foreign Policy and NGO participation on foreign policy making processes in Turkey (edogan@marmara.edu.tr).
£ukasz DONAJ – stopieñ naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce uzyska³ w 2004 r., broni¹c rozprawê pod tytu³em: Polityka bezpieczeñstwa niepodleg³ej Ukrainy w INPiD UAM. Od 2005 do 2009 r. adiunkt, prodziekan ds. studiów
stacjonarnych Wydzia³u Studiów Miêdzynarodowych i Dyplomacji Wy¿szej Szko³y Studiów Miêdzynarodowych w £odzi; od 2007 do 2009 r. pe³ni³ funkcjê wiceprezesa ³ódzkiego oddzia³u Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Od 2009 r. adiunkt w Zak³adzie
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Stosunków Miêdzynarodowych WNPiD UAM; pe³nomocnik Dziekana WNPiD UAM ds.
studiów II stopnia na kierunku stosunki miêdzynarodowe. Autor lub redaktor 7 monografii
i ponad 100 artyku³ów oraz recenzji naukowych. Zastêpca sekretarz redakcji czasopisma
naukowego „Przegl¹d Strategiczny”, cz³onek redakcji: „PolitBook”, „Youth. Word. Politics”, “×åëîâå÷åñêèé êàïèòàë”. Wspó³pracuje (recenzent) z “R/evolutions. Global Trends
& Regional Issues”; cz³onek: The Institute of Ukrainian Politics, Polskiego Towarzystwa
Nauk Politycznych, Polskiego Towarzystwa Studiów Miêdzynarodowych, Oœrodka Badañ
i Edukacji Europejskiej etc. 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.
Rados³aw FIEDLER – is associate professor at the Faculty of Political Science and Journalism at Adam Mickiewicz University. His academic interests are focused on Middle East
politics, United States and European Union policies on the Middle East, proliferation in the
context of Iran’s nuclear ambitions and the role of NGOs in the transformation of political
systems. Currently, he is leading two grants: Iran’s nuclear ambitions and non-proliferation
regime, and EU policy on Egypt and the Middle East. Both grants are financed by the National Science Center. He gained a scholarship for “EU Partnership and International Cooperation” within Erasmus Mundus for continuing his research at the University of Jordan. He is
the Faculty’s coordinator of the LLP Erasmus.
Wojciech FORYSIÑSKI – Associate Professor, Eastern Mediterranean University, North
Cyprus, Department of Political Science and International Relations. He received his LLM
and LLD degrees from the Faculty of Law of the University of Warsaw, Poland, and a Diploma in International Law and Development from the Institute of Social Studies, the
Hague, the Netherlands. His previous posts include: Assistant Professor, Institute of International Law, University of Warsaw, Poland; Associate Professor, Faculty of Law, Addis
Ababa University, Ethiopia. He has published on international organisations, settlement of
international disputes, including Cyprus, enlargement and external relations of the European Union, juridical diversity of states and fragmentation of international law.
Wojciech GRABOWSKI – adiunkt w Zak³adzie Krajów Azji i Afryki w Instytucie Politologii na Uniwersytecie Gdañskim. Autor monografii pt. Fundamentalizm muzu³mañski na
Bliskim Wschodzie, redaktor pracy zbiorowej pt. Ewolucja terroryzmu na prze³omie XX
i XXI wieku oraz autor wielu artyku³ów poœwiêconych szeroko rozumianej tematyce stosunków miêdzynarodowych, zw³aszcza problematyce terroryzmu, fundamentalizmu i islamu
na Bliskim Wschodzie. Bra³ udzia³ w grantach UE i NATO, poœwiêconych wspomnianej
problematyce. Obecnie zajmuje siê znaczeniem subregionu Zatoki Perskiej w stosunkach
miêdzynarodowych. Jest cz³onkiem Polskiego Towarzystwa Studiów Miêdzynarodowych
oraz Europejskiego Instytutu Bezpieczeñstwa.
Krzysztof HAJDER – dr hab., od 1999 r. zatrudniony na Wydziale Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa, na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu w Zak³adzie Polityki
Ekonomicznej i Spo³ecznej. Realizuje prace badawcze w zakresie polityki spo³ecznej,
a w szczególnoœci polityki rynku pracy. Jest autorem licznych publikacji w obszarze tematyki dotycz¹cej polityki spo³eczno-ekonomicznej. W 2012 r. przygotowa³ rozprawê habili-
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tacyjn¹ pt. Stopa bezrobocia jako korelat wyników wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej w latach 2001–2011.
Ireneusz JAWIÑSKI – dr ekonomii, adiunkt na Wydziale Zarz¹dzania i Ekonomiki
Us³ug Uniwersytetu Szczeciñskiego, sekretarz czasopisma „Europa Regionum”, posiada doœwiadczenia wynikaj¹ce z realizacji projektów badawczych i wspó³pracy z praktyk¹ gospodarcz¹, równie¿ jako kierownik projektu MNiSW/NCN, uzyska³ Medal
Br¹zowy za D³ugoletni¹ S³u¿bê i srebrn¹ odznakê Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
Edyta KWIATKOWSKA – is working as a Strategic Research Specialist within Comprehensive Crisis and Operations Management Centre, Supreme Headquarters Allied Powers
Europe, NATO. She is a graduate in Masters of Peace and Conflict Studies from the University of Sydney, Masters of International Relations from Jagiellonian University and Masters
in Economics from European University Viadrina.
Pawe³ LUZAK – absolwent stosunków miêdzynarodowych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Obecnie doktorant w Zak³adzie Studiów
Strategicznych WNPiD. Zainteresowania naukowe obejmuj¹ stosunki miêdzynarodowe
w regionie Azji i Pacyfiku, politykê zagraniczn¹ ChRL, a tak¿e szeroko pojêt¹ problematykê bezpieczeñstwa i obronnoœci pañstw.
Maciej MAGIERA – doktor nauk humanistycznych, specjalizuje siê w problematyce bezpieczeñstwa narodowego, a dok³adniej zarz¹dzania kryzysowego ze szczególnym uwzglêdnieniem roli kultury bezpieczeñstwa.
Katarzyna MARCINKOWSKA – urodzona w 1989 r. w Poznaniu, absolwentka Wydzia³u Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka pracy magisterskiej pt. Problemy spo³eczne jako nastêpstwo przemian
w Kambod¿y po 1991 roku. Jej zainteresowania dotycz¹ polityki ekonomicznej oraz problemów spo³ecznych pañstw Azji Wschodniej i Po³udniowej.
Przemys³aw OSIEWICZ – dr hab., adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu (specjalizacja – stosunki miêdzynarodowe). Cz³onek zarz¹du poznañskiego oddzia³u PTNP. Cz³onek zarz¹du PTSM o/Poznañ. Cz³onek zwyczajny
Towarzystwa Azji i Pacyfiku. Stypendysta/pobyty studyjne: Södertörns Högskola (Szwecja); Eastern Mediterranean University (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), Linneaus Univerisity (Szwecja, 2011), Konya Üniversitesi (Turcja, 2011), Hogeschool Ghent (Belgia, 2012), the Ministry of Interior (Cypr, 2012), the Institute for Political and International Studies (Iran,
2013), University of Nicosia (Cypr, 2014). Wyk³ada³ m.in. na Cyprze, w Turcji, Iranie i na
Tajwanie. Autor i wspó³autor trzech monografii oraz ponad 50 artyku³ów naukowych. Zainteresowania naukowe: pokojowe œrodki rozwi¹zywania sporów i konfliktów miêdzynarodowych, studia bliskowschodnie, pañstwa nieuznawane, kwestia cypryjska, relacje
UE–Turcja, polityka zagraniczna Iranu, polityka zagraniczna Turcji (przemyslaw.osiewicz@amu.edu.pl).
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Eryk PIESZAK – (born in 1970), doctor of Science about Cognition and Communication,
lecturer in the Eastern Institute of Adam Mickiewicz University in Poznañ. His research interests focus on varied aspects of communication. Beginning with methaphysical grounds
for communications, cultural and psychosocial conditions, to sheer practical aspects of
transmission in marketing and management. The autor of a monograph: Trzy dyskursy
o spotkaniu z Innym oraz Cz³owiek i spo³eczeñstwo konsumpcyjne, Dyskursy (Three Discourses on Encountering The Other and Man and the Consumer Society. Discourses).
Anna POTYRA£A – politolog, prawnik, profesor w Zak³adzie Stosunków Miêdzynarodowych Wydzia³u Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Autorka artyku³ów naukowych, monografii (m.in. Wspó³czesne uchodŸstwo. Próby rozwi¹zania miêdzynarodowego
problemu, 2005; Wspó³praca pañstw z miêdzynarodowymi trybuna³ami karnymi a suwerennoœæ. Studium politologiczno-prawne, 2010; Unia Europejska wobec dzia³alnoœci miêdzynarodowych s¹dów karnych. Geneza, istota i praktyka wspó³pracy, 2012), wspó³autorka
leksykonów (Leksykon integracji europejskiej w obszarze ‘Sprawiedliwoœæ, Wolnoœæ, Bezpieczeñstwo’, 2008; Leksykon integracji europejskiej w obszarze Wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa i Europejskiej polityki bezpieczeñstwa i obrony, 2009). Zajmuje siê
problematyk¹ s¹downictwa miêdzynarodowego, zagadnieniem niedobrowolnych migracji,
wspó³prac¹ pañstw cz³onkowskich UE w zakresie wymiaru sprawiedliwoœci i spraw wewnêtrznych.
Remigiusz ROSICKI – doktor nauk politycznych, jest prawnikiem, politologiem, filozofem. Ukoñczy³ równie¿ studia podyplomowe w zakresie: prawa gospodarczego (na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu), administracji europejskiej (na Uniwersytecie im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu), odnawialnych Ÿróde³ energii (w Wy¿szej Szkole Bankowej w Poznaniu). Kszta³ci³ siê równie¿ w Södertörns Högskola w Sztokholmie (Szwecja).
Andrzej SAKSON – prof. zw. dr hab., socjolog, pracownik Wydzia³u Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa Uniwersytetu in. Adama Mickiewicza oraz Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Autor prac poœwiêconych przemianom spo³ecznym na Warmii i Mazurach, stosunkom polsko-niemieckim, migracji, m.in. Mazurzy – spo³ecznoœæ pogranicza (1990);
Stosunki narodowoœciowe na Warmii i Mazurach 1945–1987(1988); Od K³ajpedy do Olsztyna. Wspó³czeœni mieszkañcy Prus Wschodnich. Kraj K³ajpedzki, Obwód Kaliningradzki,
Warmia i Mazury (2011).
Adrian K. SIADKOWSKI – (1979), doktor habilitowany nauk spo³ecznych w zakresie
nauki o polityce, funkcjonariusz Stra¿y Granicznej. Specjalizuje siê w problematyce fundamentalizmu religijnego na Bliskim Wschodzie oraz tematyce ochrony lotnictwa cywilnego.
Krajowy instruktor szkolenia i krajowy audytor kontroli jakoœci w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego Urzêdu Lotnictwa Cywilnego.
Miros³aw SKAR¯YÑSKI – dr hab. prof. nadzw. UAM, jest absolwentem Wy¿szej Szko³y
Oficerskiej S³u¿b Kwatermistrzowskich (1985) i Akademii Ekonomicznej (1985). Studia
podyplomowe na Uniwersytecie Gdañskim (1989), doktorat – Akademia Obrony Narodowej (1995), habilitacja – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (2004). Od 2012 r. jest
pracownikiem Wydzia³u Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Zainteresowania badawcze: bezpieczeñstwo miêdzynarodowe i narodowe, logistyka, historia wojskowoœci.

Noty o autorach

493

Jêdrzej SKRZYPCZAK – kierownik Zak³adu Systemów Prasowych i Prawa Prasowego
na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Autor wielu opracowañ naukowych (m.in. monografii Polityka medialna
w okresie konwersji cyfrowej radiofonii i telewizji uhonorowanej przez KRRiT i Wydzia³
Dziennikarstwa UW nagrod¹ im. P. Stêpki za najlepsze wydawnictwo naukowe z dziedziny
mediów elektronicznych w 2011 r.) i ekspertyz z dziedziny prawa mediów i polityki medialnej. Bra³ udzia³ w pracach zespo³u kierowanego przez prof. Tadeusza Kowalskiego,
powo³anego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach którego przygotowano projekt ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie us³ug medialnych. Zainteresowania naukowe koncentruj¹ siê wokó³ kilku ró¿nych obszarów badawczych.
Najwa¿niejszym z nich, którym zajmuje siê od pocz¹tku pracy naukowej, jest problematyka funkcjonowania mediów, a w szczególnoœci radiofonii i telewizji i tzw. „nowych mediów”, a tak¿e prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa prasowego oraz sytuacji
mediów publicznych. Wiceprzewodnicz¹cy Rady Nadzorczej Rozg³oœni Regionalnej Polskiego Radia „Radia Merkury” w Poznaniu, radca prawny.
Waldemar SKRZYPCZAK – genera³ broni, by³y wice-Minister Obrony Narodowej, by³y
dowódca Wojsk L¹dowych.
Waldemar S£UGOCKI – graduate of the Adam Mickiewicz University in Poznañ, where
he was awarded a PhD in Political science, specialisation: political economics. Scientifically associated with the Public Policy Think Tank at the University of Zielona Góra – Institute
of Political Science. Long term director of a post graduate course “Managing non-refundable European Union aid funds with elements of European law”. Member of local government and national government administration. In 2010–2011 Undersecretary of State at the
Ministry of Regional Development. Currently member of the Polish parliament. Author of
numerous popular, popular-science and science articles within the scope of regional policy,
use of European Union funds, local governments, European integration and agricultural
policy.
Jacek SOBCZAK – prof. zw. dr hab. prawnik, kierownik Katedry Prawa Ochrony W³asnoœci Intelektualnej na Wydziale Prawa w Szkole Wy¿szej Psychologii Spo³ecznej, prodziekan tego Wydzia³u Prawa; tak¿e profesor w Instytucie Dziennikarstwa, w Katedrze Prawa
Prasowego na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW; by³y kierownik Zak³adu
Systemów Prasowych i Prawa Prasowego na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, sêdzia S¹du Najwy¿szego. Autor ksi¹¿ek i artyku³ów poœwiêconych problematyce ochrony w³asnoœci intelektualnej, zw³aszcza prawa prasowego i autorskiego, w tym
komentarzy do prawa prasowego, ustawy o radiofonii i telewizji, a tak¿e artyku³ów odnosz¹cych siê do zagadnieñ praw cz³owieka. W dorobku posiada 31 w³asnych ksi¹¿ek i ponad 330 artyku³ów oraz by³ te¿ redaktorem 13 ksi¹¿ek.
Zofia STASZKIEWICZ – absolwentka Wydzia³u Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
UAM na kierunku politologia oraz Wydzia³u Prawa i Administracji UAM na kierunku
prawo. Stypendystka Rz¹du RP w Kolegium Europejskim w Brugii. Jej zainteresowania
badawcze obejmuj¹ politykê UE w dziedzinie œrodowiska i energii, problematykê
wspó³czesnych migracji klimatycznych oraz wybrane zagadnienia z zakresu prawa miê-
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dzynarodowego publicznego. Obecnie pracuje jako konsultant ds. unijnej polityki energetycznej i œrodowiskowej.
Gra¿yna STRNAD – absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt w Katedrze Coachingu i Politologii
w Wy¿szej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa. Cz³onek oraz wspó³za³o¿yciel Towarzystwa Azji i Pacyfiku w Toruniu. Stypendystka Korea Foundation. Autorka artyku³ów naukowych i ksi¹¿ek, m.in: Po³udniowokoreañska droga do demokracji (2010),
Republika Korei – zarys ewolucji systemu politycznego (2011).
Jan SWÓ£ – dr nauk prawnych – specjalnoœæ kryminalistyka, adiunkt w Katedrze Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego Wy¿szej Szko³y Informatyki i Zarz¹dzania w Rzeszowie, absolwent
Wy¿szej Szko³y Oficerskiej w Szczytnie, Akademii Spraw Wewnêtrznych w Warszawie
i Uniwersytetu Jagielloñskiego (Katedra Kryminalistyki). W krêgu naukowych zainteresowañ tak¿e: problematyka kryminologiczna; zagadnienia funkcjonowania policji i jej struktur; statystyki kryminalne przestêpczoœci; ochrona osób i mienia; bezpieczeñstwo imprez
masowych; przeciwdzia³anie demoralizacji i przestêpczoœci nieletnich; problematyka
czynnoœci operacyjnych oraz œledczych policji. Tak rozleg³a problematyka zwi¹zana jest
s³u¿ba w s³u¿bach mundurowych (pion prewencji, przestêpczoœæ gospodarcza, pion dochodzeniowo-œledczy).
Magdalena SZKUDLAREK – doktorantka w Zak³adzie Stosunków Miêdzynarodowych
Wydzia³u Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, absolwentka politologii oraz filologii tureckiej, t³umacz jêzyka tureckiego, stypendystka programu Erasmus w Turcji, absolwentka sta¿u w Konsulacie Generalnym RP w Stambule.
W swej pracy badawczej zajmuje siê przede wszystkim sytuacj¹ wewnêtrzn¹ Turcji, jej polityk¹ zagraniczn¹ oraz pozycj¹ na arenie miêdzynarodowej, jak równie¿ regionem Bliskiego i Œrodkowego Wschodu, a tak¿e szeroko pojêt¹ tematyk¹ islamu. Przygotowuje pracê
doktorsk¹ pod tytu³em Polityka Turcji wobec mniejszoœci muzu³mañskich i niemuzu³mañskich w œwietle standardów Unii Europejskiej.
Artur WEJKSZNER – dr habilitowany, profesor w Zak³adzie Studiów Strategicznych
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor wielu monografii i artyku³ów naukowych. Specjalizuje siê w problematyce wspó³czesnego terroryzmu islamskiego.
Rafa³ WIŒNIEWSKI – doktorant w Zak³adzie Studiów Strategicznych Wydzia³u Nauk
Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Cz³onek redakcji czasopisma naukowego „R/evolutions: Global Trends & Regional Issues”.
Specjalizuje siê w tematyce bezpieczeñstwa miêdzynarodowego na obszarze Azji Pó³nocno-Wschodniej, bezpieczeñstwa militarnego, przemys³u zbrojeniowego oraz prognozowania w stosunkach miêdzynarodowych i studiach nad bezpieczeñstwem.
Sebastian WOJCIECHOWSKI – prof. zw. dr hab., kierownik Zak³adu Studiów Strategicznych Wydzia³u Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pracownik Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Stypendysta Fundacji na
rzecz Nauki Polskiej i Departamentu Stanu USA. Laureat nagrody naukowej Prezesa Rady
Ministrów. Redaktor naczelny czasopisma naukowego „Przegl¹d Strategiczny”. Autor licz-
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nych publikacji m.in. na temat zagro¿eñ asymetrycznych, problemów globalnych, bezpieczeñstwa, terroryzmu, w tym monografii Terroryzm na pocz¹tku XXI wieku. Pojêcie,
przejawy, przyczyny (Poznañ 2013) oraz The Hybridity of Terrorism. Understanding Contemporary Terrorism (Berlin 2013). Wspó³redaktor prac zbiorowych, m.in. Kluczowe determinanty bezpieczeñstwa Polski na pocz¹tku XXI wieku (Warszawa 2013); Poland’s
Security. Contemporary Domestic and International Issues (Berlin 2013) i Bezpieczeñstwo
Polski – wspó³czesne wyzwania (Warszawa 2014).

