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Rozprawy i artykuły

ANITA ADAMCZYK – prof. UAM dr hab., stopień dra hab. uzyskała w marcu 2013 
roku na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Profesor UAM 
w Zakładzie Historii Najnowszej na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikar-
stwa; pełnomocnik dziekana WNPiD na kierunku Politologia (studia uzupełnia-
jące). Autorka wielu monografii i artykułów, m.in. Uwarunkowania i perspektywy 
pojednania polsko-niemieckiego po 1989 roku, Poznań 1999; Społeczno-polityczne 
implikacje imigracji do Polski w latach 1989–2007, Poznań 2012. Główne obszary 
zainteresowań: migracje, mniejszości narodowe i etniczne w Polsce, cudzoziemcy 
w Polsce, historia instytucji politycznych, kobiety w tradycji żydowskiej i muzuł-
mańskiej.

ARTUR ADAMCZYK – doc. dr, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. 
Główne zainteresowania badawcze: polityczne aspekty procesów integracyjnych 
w Europie, konflikty i spory międzynarodowe w Europie i w świecie z udziałem 
państw europejskich, reforma instytucjonalna UE. Kontakt: a.adamczyk@uw.edu.pl

ADAM BARABASZ – dr, adiunkt w Zakładzie Badań Niemcoznawczych WNPiD 
UAM. Zainteresowania badawcze: integracja europejska, stosunki międzynarodo-
we, historia PRL, stosunki polsko-niemieckie.

ADAM R. BARTNICKI – dr nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, ad-
iunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Zainteresowania badaw-
cze: system polityczny współczesnej Rosji, problemy bezpieczeństwa na obsza-
rze postradzieckim. Autor książek: Demokratycznie legitymizowany autorytaryzm 
w Rosji 1991–2004, Białystok 2007; Borys Jelcyn – przywództwo w pułapce uwa-
runkowań. Mechanizmy zmiany i kontynuacji, Białystok 2016.

PIOTR BURGOŃSKI – dr, politolog, adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zainteresowania badawcze: ak-
sjologiczne podstawy kultury i polityki europejskiej, polityka równościowa i anty-
dyskryminacyjna, relacje religia–polityka, autor książki Patriotyzm w Unii Euro-
pejskiej (Warszawa 2008). Kontakt: burgonski@onet.eu

ADRIAN CHOJAN – dr, adiunkt w Zakładzie Europeistyki ISP PAN, sekretarz Rady 
Centrum Naukowego Uczelni Łazarskiego i Instytutu Studiów Politycznych PAN.

ZBIGNIEW CZACHÓR – prof. zw., politolog/dziennikarz i prawnik, specjalista w za-
kresie prawa i polityk Unii Europejskiej, prawie międzynarodowym publicznym 
oraz stosunkach międzynarodowych; wiceprezes zarządu Polskiego Towarzy-
stwa Studiów Europejskich; kierownik Zakładu Badań nad Integracją Europejską 
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WNPiD UAM. Członek założyciel Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej. Wielo-
letni doradca oraz ekspert/analityk w instytucjach rządowych i w Sejmie RP.

JÓZEF FISZER – prof. zw. dr hab., historyk, politolog, niemcoznawca, kierownik Za-
kładu Europeistyki Instytutu Studiów politycznych PAN, członek, wiceprzewodni-
czący Komitetu Nauk Politycznych PAN, kierownik Katedry Międzynarodowych 
Stosunków Politycznych Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Redaktor naczelny 
„Myśli Ekonomicznej i Politycznej”. Kontakt: fiszer@isppan.waw.pl

JOCHEN FRANZKE – prof. dr hab., politolog, profesor na Wydziale Ekonomiczno-
Społecznym Uniwersytetu w Poczdamie.

MICHAŁ M. KOSMAN – politolog, dr hab., prof. ndzw. w Instytucie Nauk Politycz-
nych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 
Kontakt: michalkosman@wp.pl

BOGDAN KOSZEL – historyk, politolog, profesor zwyczajny, kierownik Zakładu 
Badań Niemcoznawczych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM 
w Poznaniu. Redaktor naczelny „Rocznika Integracji Europejskiej”. 
Kontakt: Bogdan.Koszel@amu.edu.pl

ELŻBIETA KUŻELEWSKA – dr hab., przewodnicząca Centre for Democracy Studies 
na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Swoje zainteresowania naukowe 
koncentruje wokół problematyki demokracji bezpośredniej, aktywności obywatel-
skiej w życiu politycznym oraz społecznym wymiarze integracji europejskiej.

PAWEŁ MALENDOWICZ – dr hab., politolog, prof. nadzw. w Instytucie Nauk Poli-
tycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 
Kontakt: drpm@poczta.fm

BEATA MOLO – politolog, doktor habilitowany nauk społecznych, profesor nadzwy-
czajny w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. An-
drzeja Frycza Modrzewskiego.

ANNA MORACZEWSKA – dr, pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Po-
litologii w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych UMCS w Lublinie. Badania 
naukowe, zainteresowania i publikacje z zakresu granic państwa, Unii Europej-
skiej, ryzyka i ich znaczenia w środowisku międzynarodowym.

MAGDALENA MUSIAŁ-KARG – profesor nadzwyczajny w Zakładzie Systemów 
Politycznych i prodziekan ds. badań i rozwoju na Wydziale Nauk Politycznych 
i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendyst-
ka programu MNiSzW dla wybitnych młodych naukowców (2014–2017). Specja-
lizuje się w badaniach nad demokracją bezpośrednią oraz wykorzystaniem nowych 
technologii w systemach demokratycznych, ze szczególnym uwzględnieniem 
procesów wyborczych (e-voting). Jej zainteresowania badawcze koncentrują się 
również na problemach związanych z rolą kobiet w przestrzeni publicznej oraz 
na współpracy transgranicznej na granicy polsko-niemieckiej. Jest inicjatorką po-
wołania i koordynatorem działalności Grupy Badawczej „Inicjatywa Helwecka” 
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(helwecja.amu.edu.pl), której celem są interdyscyplinarne badania nad Konfedera-
cją Szwajcarską. Prowadzi także badania w ramach Center for Direct Democracy 
Studies na Uniwersytecie w Białymstoku. Jest prezesem Ośrodka Badań i Edukacji 
Europejskiej. Kontakt: magda.musial@interia.pl

KONRAD NIKLEWICZ – dyrektor zarządzający Instytutu Obywatelskiego. Prowadzi 
badania w obszarze europeistyki, public relations, strategii komunikacyjnych i no-
wych mediów. W przeszłości był redaktorem „Gazety Wyborczej” oraz, w 2011 r., 
rzecznikiem prasowym polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

PAWEŁ OLSZEWSKI – dr, adiunkt w Zakładzie Europeistyki ISP PAN.

CZESŁAW PARTACZ – prof. zw. dr hab., Wydział Humanistyczny, Politechnika Ko-
szalińska.

ANDRZEJ PODRAZA – dr hab., prof. KUL, kierownik Katedry Stosunków Mię-
dzynarodowych, dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodo-
wych, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.  
Kontakt: podraza@kul.pl

RENATA PODGÓRZAŃSKA – politolog, dr hab. prof. nadz. w Instytucie Politologii 
i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. 
Kontakt: Renata.podgorzanska@wp.pl

REMIGIUSZ ROSICKI – doktor nauk politycznych, jest prawnikiem, politologiem, 
filozofem. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie: prawa gospodarcze-
go (na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu), administracji europejskiej (na 
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), odnawialnych źródeł energii 
(w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu). Kształcił się również w Södertörns 
Högskola w Sztokholmie (Szwecja). Jego zainteresowania badawcze skupiają się 
na bezpieczeństwie energetycznym, ekologicznym i informacyjnym. 
Kontakt: remigiusz.rosicki@amu.edu.pl

JOANNA SKRZYPCZYŃSKA – adiunkt w Zakładzie Gospodarki Międzynarodowej 
WNPiD UAM. Absolwentka politologii i studiów doktoranckich w INPiD UAM. 
W latach 2003–2006 stypendystka programu Europa Fellows – stypendium dok-
toranckie. Absolwentka studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej 
w zakresie polityki gospodarczej (2007–2008). Zainteresowania naukowe: liberali-
zacja handlu międzynarodowego, funkcjonowanie Światowej Organizacji Handlu, 
polityka handlowa Unii Europejskiej, polityka gospodarcza.

TOMASZ STĘPNIEWSKI – dr hab., prof. KUL; kierownik Katedry Studiów Wschod-
nich, Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych, Wydział Nauk Spo-
łecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. 
Kontakt: tomasz.stepniewski5@gmail.com

ANDRZEJ SZABACIUK – dr, historyk i politolog, adiunkt w Instytucie Nauk Po-
litycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 



462 Autorzy tekstów RIE 11 ’17

Jana Pawła II. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół szeroko ro-
zumianej problematyki wschodniej, głównie polityki migracyjnej, etnicznej i reli-
gijnej państw poradzieckich, sytuacji mniejszości narodowych i religijnych oraz 
roli Kościoła katolickiego w życiu społeczno-politycznym państw dawnego bloku 
wschodniego.

PIOTR TOSIEK – dr hab., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. 
Kontakt: piotr.tosiek@umcs.edu.pl

CEZARY TROSIAK – dr hab., adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Dzienni-
karstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego zainteresowa-
nia badawcze skupiają się wokół problematyki socjologicznych aspektów procesu 
integracji europejskiej, stosunków polsko-niemieckich, procesów migracyjnych, 
mniejszości narodowych i regionalizmów europejskich. W tym ostatnim obsza-
rze mieszczą się badania regionalizmu górnośląskiego, które w 2016 roku zostały 
zwieńczone publikacją monografii pt. Górny Śląsk między regionalizmem, autono-
mią a separatyzmem.

YANN WERNERT – politolog, doktorant na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym 
Uniwersytetu w Poczdamie.

JUSTYNA ZAJĄC – prof. nadzw. UW, dr hab., Instytut Stosunków Międzynarodo-
wych, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet 
Warszawski.

RYSZARD ZIĘBA – prof. dr hab., Jean Monnet Chair, Uniwersytet Warszawski. Au-
tor licznych prac na tematy bezpieczeństwa międzynarodowego, integracji euro-
pejskiej, polskiej polityki zagranicznej i teorii stosunków międzynarodowych.


