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the issues of national and ethnic minorities in
Poland, Polish-German relations and matters
related to the process of migration of foreigners to Poland and their situation there. She has
written the books: Uwarunkowania pojednania
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Assistant Professor at the Faculty of Political

Science and Journalism at Adam Mickiewicz
University. She deals with Germany, Polish-German relations and religions in Europe and the
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Polskiego w polityce gospodarczej Polski w latach 1997–2010 [Role of the National Bank of
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– jest absolwentem Wydziału Filozoficzno-Historycznego UAM i pracuje na Wydziale Nauk
Politycznych i Dziennikarstwa UAM od 1974
roku. Zajmuje się historią powszechną XX wieku. Głównym obiektem jego zainteresowań
pozostawała Wielka Brytania oraz dzieje kolonializmu w tym historia regionu karaibskiego
oraz stosunków polsko-brytyjskich w XX wieku.
Obecnie prowadzi badania nad problemem tzw.
mikropaństw w stosunkach międzynarodowych.
Najważniejsze publikacje: Grenada – zagubiony
klejnot Antyli, Krajowa Agencja Wydawnicza,
Poznań 1985; The Rise and Fall of the West
Indies Federation, Wydawnictwo Uniwersytetu
im. A. Mickiewicza, Poznań 1988; Kolonializm
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i wojna. Brytyjskie imperium kolonialne w czasie
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Antilles], Krajowa Agencja Wydawnicza, Poznań
1985; The Rise and Fall of the West Indies Federation, Wydawnictwo Uniwersytetu im. A. Mic
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and Journalism at AMU Poznań. His research
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232

Noty o autorach/Contributors
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oraz teorię i praktykę demokracji. E-mail: krzysztof-trzcinski@tlen.pl, ktrzcinski@iksio.pan.pl
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impact of ideology on research in the field of humanities in the context of the transformation of
Polish academia – the example of political science” financed by the National Programme for
the Development of Humanities (NPRH).
E-mail: Janusz.wisniewski@amu.edu.pl
 MAREK ŻYROMSKI – profesor na Wydziale
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, autor
kilkunastu książek i prawie dwustu artykułów naukowych. Szczególne zainteresowania to teoria
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