Noty o autorach/Contributors
<ADAM BARABASZ – dr, absolwent politologii i filozofii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Adiunkt w Zak³adzie Badañ Niemcoznawczych na Wydziale Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa UAM. Zainteresowania naukowe: integracja europejska, stosunki polsko-niemieckie, historia XIX i XX wieku, filozofia, filozofia sportu.
Adam Barabasz – PhD, graduated in political science and philosophy from Adam Mickiewicz University in Poznañ; currently employed as Assistant Professor in the Department of German
Studies at the Faculty of Political Science and
Journalism at AMU. His academic interests involve European integration, Polish-German relations, history of the 19th and 20th centuries, philosophy, and philosophy of sport.

<¯ETPISBAJ

BEKBO£ATU£Y – kandydat nauk
ekonomicznych, docent, Kazachski Uniwersytet
Narodowy im. Al-Farabi.
Zhetpisbay Bekbolatulyi –, candidate of economic
sciences, associate professor, Al-Farabi Kazakh
National University.

<ZBIGNIEW BLOK – profesor senior UAM w Poznaniu. Aktualnie zatrudniony na stanowisku
profesora zwyczajnego w Dolnoœl¹skiej Wy¿szej
Szkole Przedsiêbiorczoœci i Techniki w Polkowicach. Autor wielu publikacji z zakresu teorii polityki i nauki o polityce. Opublikowa³ 5 ksi¹¿ek
w³asnych, 2 ksi¹¿ki wraz z Bronis³awem Stêplowskim, a 10 ksi¹¿ek i 2 skrypty do nauki o polityce zosta³y opublikowane pod jego redakcj¹.
Ponadto opublikowa³ kilkadziesi¹t artyku³ów popularno-naukowych, publicystycznych i hase³
encyklopedycznych. Wypromowa³ 12 doktorów,
recenzowa³ liczne prace doktorskie, prace habilitacyjne oraz ocenia³ dorobek kandydatów do
tytu³u naukowego.
Zbigniew Blok – professor emeritus at AMU in
Poznañ; currently employed as Full Professor at
the Lower Silesian University of Entrepreneurship and Technology in Polkowice. He is the author of numerous publications in the field of theory of politics and political science. He is the
author of 5 books, has co-authored 2 books with
Bronis³aw Stêplowski, and acted as editor of 10
more, as well as 2 handbooks on political science. He has also published dozens of popular
science articles, newspaper articles and encyclopedia entries. He has supervised 12 doctoral
candidates, reviewed numerous doctoral and

postdoctoral dissertations, and assessed the
achievements of candidates for academic titles.

<TOMASZ DUBOWSKI – doktor nauk prawnych,
politolog, Wydzia³ Prawa Uniwersytetu w Bia³ymstoku, zainteresowania badawcze koncentruj¹
siê wokó³ zagadnieñ instytucjonalnych oraz procesów decyzyjnych w Unii Europejskiej a tak¿e
stosunków zewnêtrznych i re¿imu granicznego
UE, autor i wspó³autor szeregu publikacji w tych
obszarach, m.in.: Zasada równowagi instytucjonalnej w prawie Unii Europejskiej, Constitutional
Law of the European Union, Partnerstwo Wschodnie – wymiary realnej integracji (red. M. Zdanowicz, T. Dubowski, A. Piekutowska).
Tomasz Dubowski – PhD in law, political scientist;
currently employed at the Faculty of Law of Bia³ystok University. His research interests are focused around EU institutional issues and decision-making processes, EU internal relations and
border regimes. He has written and co-authored
a number of publications, including: Zasada równowagi instytucjonalnej w prawie Unii Europejskiej, Constitutional Law of the European Union,
Partnerstwo Wschodnie – wymiary realnej integracji (eds. M. Zdanowicz, T. Dubowski, A. Piekutowska).

<MIROS£AW GRZELAK – dr, wyk³adowca PWSZ
w Pile; zainteresowania naukowe: system polityczny RP, spo³eczeñstwo obywatelskie, samorz¹d (szczególnie samorz¹d gospodarczy), polityka gospodarcza.
Miros³aw Grzelak – PhD, lecturer at the State Vocational School in Pi³a. His research interests encompass the political system of Poland, civic society, local governance (in particular professional
associations), and economic policy.

<KAROL

B. JANOWSKI – profesor zw. dr hab.,
absolwent Wydzia³u Filozoficzno-Historycznego
Uniwersytetu we Wroc³awiu. Jego dorobek obejmuje ponad 270 prac (ksi¹¿ki, studia i artyku³y,
referaty na konferencjach, ekspertyzy) z zakresu
najnowszej historii politycznej, teorii polityki, socjologii polityki, problematyki ustrojowo-politycznej. Jego ksi¹¿ki znajduj¹ siê w zasobach Biblioteki Kongresu USA, a tak¿e m.in. w Bibliotece
University of Michigan oraz University of Washington). Cz³onek Polskiego Towarzystwa Nauk
Politycznych, w którym pe³ni³ funkcje z wyboru:
sekretarz oddzia³u wroc³awskiego (1972–1975)
oraz sekretarz generalny Towarzystwa w latach
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1988–1991. Honorowy cz³onek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Hobby: literatura
fantastyczno-naukowa, ¿eglarstwo morskie,
podró¿e, fotografia, taniec. http://karol-b-janowski.waw.pl; e-mail: karol.b.janowski@hotmail.com.
Karol B. Janowski – Full Professor of humanities,
graduated from the Faculty of Philosophy and
History at Wroc³aw University. His publications
include over 270 works (books, studies and papers, conference papers, expert opinions) on
modern political history, theory of politics, sociology of politics and the problems of political systems. His books are included in the collections of
the USA Congress Library, the library of the University of Michigan and the University of Washington, among others. He is a member of the
Polish Society of Political Science, to which he
was elected secretary of the Wroc³aw section
(1972–1975) and Secretary General of the Society (1988–1991). He is an Honorable Member of
the Polish Society of Political Science. His hobbies include sci-fi literature, sailing, travel, photography and dancing.

<MAREK JARENTOWSKI – absolwent politologii
i prawa w Uniwersytecie Warszawskim, dr nauk
politycznych (UW, 2004); adiunkt w Uniwersytecie Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie, ekspert ds. legislacji w Kancelarii Senatu
RP; autor ok. 30 artyku³ów i rozdzia³ów dotycz¹cych g³ównie systemów wyborczych, systemu
rz¹dów, administracji publicznej (m.in. w pismach „Pañstwo i Prawo”, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, „Przegl¹d Sejmowy”,
„Studia Politologiczne”).
Marek Jarentowski – PhD in political science
(Warsaw University 2004), graduated in political
science and law from WU; currently employed as
Assistant Professor at Cardinal Stefan Wyszyñski University in Warsaw; an expert on legislation
at the Polish Senate Chancellery; the author of
approximately 30 papers and chapters mainly
on electoral systems, governance systems, and
public administration (published in such journals
as „Pañstwo i Prawo”, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, „Przegl¹d Sejmowy”,
„Studia Politologiczne”).

<ROBERT KMIECIAK – dr hab. w zakresie nauk
o polityce, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2008 r.
pe³ni funkcjê prodziekana Wydzia³u Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Kieruje zespo³em politologów skupionych wokó³ Pracowni
Badañ W³adzy Lokalnej i Samorz¹du. Zainteresowania naukowe koncentruj¹ siê na problematyce samorz¹du terytorialnego, gospodarczego
i zawodowego oraz polityce regionalnej. Autor
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szeregu prac poœwiêconych tematyce samorz¹dowej. Wa¿niejsze publikacje: Wielkopolska
Izba Rolnicza jako forma samorz¹du zawodowego i gospodarczego, Poznañ 1995; Samorz¹d
gospodarczy w Polsce. Rozwa¿ania na temat
modelu ustrojowego, Poznañ 2004; Wspólna
Polityka Rolna w warunkach wzrostu konkurencyjnoœci Unii Europejskiej, Warszawa 2010
(wspó³autorstwo); Samorz¹d gospodarczy i zawodowy w systemie politycznym Polski, Warszawa 2012 (wspó³autorstwo); Wspó³praca œrodowiska gospodarczego z samorz¹dem terytorialnym
w aglomeracji poznañskiej, Poznañ 2012
(wspó³autorstwo); rozdzia³y w ksi¹¿kach i artyku³y: Polityka regionalna Unii Europejskiej a proces globalizacji – zakres pojêæ i wzajemne relacje, w: Wp³yw globalizacji na procesy rozwojowe
wspó³czesnego œwiata – istota, uwarunkowania,
tendencje, pod red. W. Malendowskiego, Poznañ 2004; Asymetria w rozwoju samorz¹du zawodowego i gospodarczego w Polsce, w: Spór
o samorz¹d gospodarczy w Polsce, pod red.
S. Wykrêtowicza, Poznañ 2005; Samorz¹d zawodowy i gospodarczy w Polsce po 1989 roku,
„Przegl¹d Politologiczny” 2011, nr 4; Ustrój i zadania samorz¹du zawodowego, w: Samorz¹d
w Polsce – istota, formy, zadania, pod red. S. Wykrêtowicza, Poznañ 2012; Formy samorz¹du
korporacyjnego w Polsce – dwadzieœcia lat doœwiadczeñ pañstwa demokratycznego, „Przegl¹d Zachodni” 2012, nr 1; (red.) Z badañ nad samorz¹dem zawodowym w Polsce, Poznañ 2010.
Robert Kmieciak – PhD, postdoctoral degree in
political science, Assistant Professor at AMU.
Since 2008 he has held the post of Deputy Dean
of the Faculty of Political Science and Journalism
at AMU. He is in charge of a team of political scientists gathered around the Research Section
for Local Government. His academic interests
are focused around the issues of local government, business and professional associations
and regional policy. He has written a number of
papers devoted to the issues of local government. His more significant publications include:
Wielkopolska Izba Rolnicza jako forma samorz¹du zawodowego i gospodarczego, Poznañ
1995; Samorz¹d gospodarczy w Polsce. Rozwa¿ania na temat modelu ustrojowego, Poznañ
2004; Wspólna Polityka Rolna w warunkach
wzrostu konkurencyjnoœci Unii Europejskiej, Warszawa 2010 (co-author); Samorz¹d gospodarczy
i zawodowy w systemie politycznym Polski,
Warszawa 2012 (co-author); Wspó³praca œrodowiska gospodarczego z samorz¹dem terytorialnym w aglomeracji poznañskiej, Poznañ 2012
(co-author); chapters of other books and papers:
Polityka regionalna Unii Europejskiej a proces
globalizacji – zakres pojêæ i wzajemne relacje,
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in: Wp³yw globalizacji na procesy rozwojowe
wspó³czesnego œwiata – istota, uwarunkowania,
tendencje, W. Malendowski (ed.), Poznañ 2004;
Asymetria w rozwoju samorz¹du zawodowego
i gospodarczego w Polsce, in: Spór o samorz¹d
gospodarczy w Polsce, S. Wykrêtowicz (ed.),
Poznañ 2005; Samorz¹d zawodowy i gospodarczy w Polsce po 1989 roku, „Przegl¹d
Politologiczny” 2011, No. 4; Ustrój i zadania samorz¹du zawodowego, in: Samorz¹d w Polsce
– istota, formy, zadania, S. Wykrêtowicz (ed.),
Poznañ 2012; Formy samorz¹du korporacyjnego w Polsce – dwadzieœcia lat doœwiadczeñ
pañstwa demokratycznego, „Przegl¹d Zachodni”
2012, No. 1; (ed.) Z badañ nad samorz¹dem
zawodowym w Polsce, Poznañ 2010.

<SERHIY KOSENCHUK – doktorant na Wydziale
Administracji Publicznej i Analizy Polityki na Uniwersytecie Czarnomorskim w Miko³ajewie na
Ukrainie.
Serhiy Kosenchuk – PhD student at the Department of Public Administration and Policy Analysis of Petro Mohyla Black Sea State University.

<TADEUSZ NOWAK – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, absolwent Wydzia³u Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, adiunkt w Katedrze
Ekonomii i Nauk Spo³ecznych Wydzia³u Zarz¹dzania Politechniki Bia³ostockiej.
Tadeusz Nowak – PhD in political science, graduated from the Faculty of Journalism and Political
Science of Warsaw University; currently Assistant Professor at the Department of Economics
and Social Science of the Faculty of Management at Bia³ystok Technical University.

<YULIANA

PALAGNYUK – pracownik naukowy
na Czarnomorskim Uniwersytecie im. P. Mogy³y
w Miko³ajewie na Ukrainie.
Yuliana Palagnyuk – academic working at the Petro Mohyla Black Sea State University in Ukraine.

<MARCIN

PIECHOCKI – adiunkt na Wydziale
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania koncentruj¹ siê wokó³ nowych mediów
oraz relacji systemu medialnego z systemem politycznym.
Marcin Piechocki – Assistant Professor at the Faculty of Political Science and Journalism of AMU.
His interests are focused around new media and
relations between the media and political systems.

<AGNIESZKA PIEKUTOWSKA – dr, adiunkt w Zak³adzie Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa
Uniwersytetu w Bia³ymstoku; zainteresowania
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naukowe koncentruj¹ siê wokó³ problematyki
integracji europejskiej i migracji w Unii Europejskiej. Autorka, wspó³autorka m.in.: Labour immigration in the European Union, wyd. Aspra, Warszawa 2012; Partnerstwo Wschodnie – wymiary
realnej integracji (red. M. Zdanowicz, T. Dubowski, A. Piekutowska).
Agnieszka Piekutowska – PhD, Assistant Professor at the Section for European Law at the Faculty of Law of Bia³ystok University. Her academic
interests concern the issues of European integration and migration within the European Union.
She is author and co-author of: A. Piekutowska
Labour immigration in the European Union, Aspra,
Warszawa 2012, Partnerstwo Wschodnie – wymiary realnej integracji (eds. M. Zdanowicz, T. Dubowski, A. Piekutowska).

<MICHA£ PIENIAS – doktor socjologii. rozprawê
doktorsk¹ przygotowa³ w Katedrze Socjologii Polityki i Moralnoœci U£. Pracuje na Uniwersytecie
£ódzkim oraz w Europejskiej Wy¿szej Szkole Informatyczno-Ekonomicznej w Warszawie. Interesuje siê problematyk¹ marketingu politycznego, komunikacji spo³ecznej oraz przywództwa
i w³adzy w organizacji.
Micha³ Pienias – PhD in sociology. He developed
his doctoral dissertation at the Department of Sociology of Politics and Morality of £ódŸ University. He works for £ódŸ University and the European University of Information Technology and
Economics in Warsaw. He is interested in issues
of political marketing, social communication and
leadership and authority in organizations.

<DOROTA PIONTEK – dr hab., profesor na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM,
wyk³adowca SWPS WZ Poznañ; zainteresowania naukowe: komunikowanie polityczne, polityka i kultura popularna, tabloidyzacja dyskursu
politycznego, kobiety w polityce.
Dorota Piontek – PhD, postdoctoral degree, Professor at the Faculty of Political Science and
Journalism of AMU, lecturer at the University of
Social Sciences and Humanities in Poznañ. Her
academic interests concern political communication, politics and popular culture, the tabloidization of political discourse, and women in politics.

<ZDZIS£AW W. PUŒLECKI – profesor zwyczajny
dr habil. nauk ekonomicznych, Kierownik Zak³adu Gospodarki Miêdzynarodowej na Wydziale
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowadzi
badania naukowe w zakresie: teorii handlu miêdzynarodowego, teorii liberalizmu i protekcjonizmu, regionalizacji i globalizacji wspó³czesnej
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gospodarki œwiatowej, transformacji krajów Europy Œrodkowej i Wschodniej i ich funkcjonowania w Unii Europejskiej, innowacyjnoœci i konkurencyjnoœci Polski w warunkach integracji
w ramach Unii Europejskiej, polsko-niemieckich
stosunków ekonomicznych, stosunków ekonomicznych Polski z krajami rozwijaj¹cymi siê, strategii Unii Europejskiej dla wzrostu konkurencyjnoœci globalnej. Cz³onek rad i kolegiów
redakcyjnych krajowych i zagranicznych czasopism naukowych; cz³onek miêdzynarodowych
grup naukowo-badawczych; Cz³onek krajowych
i zagranicznych organizacji i towarzystw naukowych, takich jak Poznañskie Towarzystwo Przyjació³ Nauk (PTPN) w Poznaniu, Towarzystwo
Naukowe Instytut Zachodni, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Polish European Community
Studies Association – European Community Studies Association (ECSA), Association for the
World Refugge Problem (AWR) z siedzib¹ w Vaduz (Lichtenstein), International Society for the
Study of European Ideas (ISSEI), International
Political Studies Association (IPSA), International Studies Association (ISA), University of Arizona, Tucson, Arizona, USA, International Association of Business Leaders (IABL), Inc. USA,
Scientific Advisory Board – Institut Carlemany
d’Estudios Europeos de la Universitat International de Catalunya (UIC), Barcelona, Hiszpania.
Autor lub wspó³autor 649 prac twórczych w tym
28 ksi¹¿ek i monograficznych publikacji elektronicznych, 250 rozdzia³ów w ksi¹¿kach, 102 artyku³ów w czasopismach naukowych, 22 innych
publikacji naukowych, 7 ekspertyz, 196 referatów na krajowych i zagranicznych konferencjach
naukowych, 44 recenzji wydawniczych.
Zdzis³aw W. Puœlecki – Full Professor in economics, head of the Department of International Economics of the Faculty of Political Science and
Journalism of AMU. His academic research covers the field of the theory of international commerce, the theory of liberalism and protectionism, regionalization and globalization of the
modern global economy, the transformation of
Central and Eastern European states and their
functioning in the European Union, Poland’s innovation and competitiveness within the framework of EU integration, Polish-German economic
relations, economic relations between Poland
and developing countries, the EU’s strategy to increase global competitiveness. He is the author
or co-author of 649 works, including 28 books
and monographic electronic publications, 250
book chapters, 102 papers for academic journals, 22 other academic publications, 7 expert
opinions, 196 papers delivered at Polish and international academic conferences, and 44 editorial reviews.

PP 4 '13

<MARCIN

RACHWA£ – dr, absolwent politologii
i historii UAM w Poznaniu. Zainteresowania badawcze skupiaj¹ siê wokó³ problematyki demokracji, elit politycznych, prawa wyborczego,
spo³eczeñstwa obywatelskiego. W polu zainteresowañ znajduje siê równie¿ zagadnienie transformacji systemowej w Polsce i Europie Œrodkowo-Wschodniej. Autor kilkudziesiêciu artyku³ów
i monografii Demokracja bezpoœrednia w procesie kszta³towania siê spo³eczeñstwa obywatelskiego w Polsce (Warszawa 2010).
Marcin Rachwa³ – PhD, graduated in political science and history from AMU. His research interests are focused on the issues of democracy, political elites, election law and civic society. His
interests also involve the political transformation
in Poland and Central and Eastern Europe. He is
the author of dozens of papers and a monograph
Demokracja bezpoœrednia w procesie kszta³towania siê spo³eczeñstwa obywatelskiego w Polsce (Warszawa 2010).

<JOANNA SKRZYPCZYÑSKA – dr, adiunkt w Zak³adzie Gospodarki Miêdzynarodowej na WNPiD
UAM. Zainteresowania naukowe: liberalizacja
handlu miêdzynarodowego, funkcjonowanie Œwiatowej Organizacji Handlu, problemy pañstw rozwijaj¹cych siê oraz polityka gospodarcza.
Joanna Skrzypczyñska – PhD, Assistant Professor at the Department of International Economy
of the Faculty of Political Science and Journalism
at AMU. Her academic interests comprise the liberalization of international commerce, operations
of the World Trade Organization, problems of developing countries and economic policy.

<TOMASZ

R. SZYMCZYÑSKI – adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Zainteresowania obejmuj¹ perspektywê hermeneutyczn¹ w polu nauki o polityce w jej europeistycznym wymiarze, dylematy wokó³ rozumienia
pojêcia demokracji, zewnêtrzne relacje UE oraz
problematykê komunikacji miêdzykulturowej. Opublikowa³ m.in. Horyzonty sporu wokó³ istoty zjawiska deficytu demokratycznego w Unii Europejskiej,
Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2013.
Tomasz R. Szymczyñski – Assistant Professor at
the Faculty of Political Science and Journalism at
AMU. His interests encompass the hermeneutic
perspective on political science as regards European studies, dilemmas concerning the notion of
democracy, external relations of the EU and issues of cross-cultural communication. His publications include, among others, Horyzonty sporu
wokó³ istoty zjawiska deficytu demokratycznego
w Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy ELIPSA,
Warszawa 2013.
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<MICHA£ TOMCZYK – studiowa³ nauki polityczne
i stosunki miêdzynarodowe na Uniwersytecie
£ódzkim i uzyska³ tytu³ magistra w 2007 roku.
W swojej pracy doktorskiej analizowa³ stosunki
dwustronne miêdzy Szwajcari¹ a Uni¹ Europejsk¹ („Polityka Szwajcarii wobec Unii Europejskiej”, Wydawnictwo Uniwersytetu £ódzkiego,
2013). Stypendysta programu wymiany pracowników dydaktycznych STA-Erasmus na Wydziale Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu w Bremie, Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu
w Lucernie oraz Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Georga-Augusta w Getyndze. Jego
zainteresowania badawcze koncentruj¹ siê wokó³ polityki i historii krajów niemieckojêzycznych,
zw³aszcza Szwajcarii. W szczególnoœci w odniesieniu do jej stosunków z Uni¹ Europejsk¹. Jest
autorem licznych publikacji na ten temat. Obecnie pracuje na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu w Lucernie nad kolejnym projektem
badawczym „Determinanty procesu decyzyjnego
w polityce Szwajcarii wobec Unii Europejskiej”,
finansowanym przez Sciex-NMS.
Michal Tomczyk – studied Political Science and
International Relations at University of Lodz and
obtained his MA degree in 2007. In his PhD the-
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sis he analyzed the bilateral relations between
Switzerland and European Union („Swiss policy
towards the European Union”, Lodz University
Press, 2013). He worked as Visiting Lecturer at
the Faculty of Social Science, University of Bremen and Institute for Political Science, Georg-August University Göttingen. His research interests are focused on politics and the history of
German-speaking countries, especially Switzerland, and in particular with regard to its relationship with the European Union. He is the author of
numerous publications on this topic. Currently he
is working at Political Science Department of the
University of Lucerne on his PostDoc project
“Determinants of the decision-making process in
Swiss policy towards the EU”, which is funded by
Sciex-NMS.

<VOLODYMYR

YEMELYANOV – profesor, dyrektor Instytutu Administracji Publicznej na Uniwersytecie Czarnomorskim w Miko³ajewie na
Ukrainie.
Volodymyr Yemelyanov – Director of the Institute
of Public Administration of Petro Mohyla Black
Sea State University, PhD in Technical Sciences, Professor.

