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na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu. Zajmuje się problematyką mniejszości naro-
dowych i etnicznych w Polsce, stosunkami pol-
sko-niemieckimi oraz zagadnieniami związanymi 
z procesem imigracji cudzoziemców do Polski 
i sytuacją ich w naszym kraju. Autorka książek: 
Uwarunkowania pojednania polsko-niemieckie-
go po 1989 roku (Poznań 1999), Społeczno-po-
lityczne implikacje imigracji do Polski w latach 
1989–2007 (Poznań 2012), współautorka pu-
blikacji Studia nad początkami II i III Rzeczypo-
spolitej 1918/1919 i 1989/1990 (Poznań 2011) 
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rowych i czasopismach naukowych. 
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Poland, Polish-German relations and matters 
related to the process of migration of foreign-
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written the books: Uwarunkowania pojednania 
polsko-niemieckiego po 1989 roku [Determi-
nants of Polish-German reconciliation after 
1989] (Poznań 1999), Społeczno-polityczne im-
plikacje imigracji do Polski w latach 1989–2007 
[Socio-political implications of immigration to 
Poland from 1989–2007] (Poznań 2012), and 
co-authored Studia nad początkami II i III Rzec-
zypospolitej 1918/1919 i 1989/1990 [Studies into 
the beginning of the Second and Third Republic 
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kiewicza. Zajmuje się Niemcami, stosunkami 
polsko-niemieckimi, jak również religiami w Eu-
ropie i na Bliskim Wschodzie. Autorka licznych 
artykułów dotyczących tej problematyki oraz mo-
nografii Kościoły rzymskokatolicki i ewangelicki 
w RFN wobec pojednania polsko-niemieckiego 
oraz integracji Polski ze Wspólnotami Europej-
skimi i Unią Europejską (Toruń 2009). 
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lat zajmuje się problematyką stosunków pol-
sko-niemieckich po 1989 roku i sprawami poli-
tyki wewnętrznej RFN. W zakresie jej prac ba-
dawczych znajduje się także rynek medialny, 
a w szczególności prasa dawna i współczesna. 
Jest autorką wielu prac naukowych i monografii 
m.in.: Obraz transformacji polskiej i relacji pol-
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Journalism and Public Relations at Poznań Uni-
versity of Economics. For many years, she has 
studied the issue of Polish-German relations 
since 1989 and matters of the domestic policy of 
the Federal Republic of Germany. Her research 
interests also include media systems and in 
particular the former and contemporary press. 
She has written numerous academic studies 
and monographs, such as Obraz transformacji 
polskiej i relacji polsko-niemieckich w prasie ni-
emieckiej w latach 1989/90–1998 [The image of 
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zagadnienia polityki gospodarczej ze szczegól-
nym uwzględnieniem instytucjonalnej roli banku 
centralnego; integracji polityczno-gospodarczej 
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ku. Głównym obiektem jego zainteresowań 
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oraz stosunków polsko-brytyjskich w XX wieku. 
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mikropaństw w stosunkach międzynarodowych. 
Najważniejsze publikacje: Grenada – zagubiony 
klejnot Antyli, Krajowa Agencja Wydawnicza, 
Poznań 1985; The Rise and Fall of the West 
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i wojna. Brytyjskie imperium kolonialne w czasie 
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nek International Political Science Association; 
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Krzysztof Trzciński – political scientist, African-
ist, historian of ideas and scholar of contempo-
rary political philosophy; holder of a postdoctoral 
degree (dr hab.); works as an Associate Profes-
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funkcjonowaniem systemów totalitarnych (Trze-
cia Rzesza, stalinowski Związek Radziecki oraz 
Włochy doby Mussoliniego). 
E-mail: marek.zyromski@amu.edu.pl
Marek Żyromski – Full Professor at the Faculty 
of Political Science and Journalism, Adam Mick-
iewicz University. The author of over a dozen 
books and nearly two hundred papers. His main 
academic interests concern theories of the elite 
and, recently, also comparative studies into to-
talitarian political systems in Europe (the Third 
Reich, Stalinist Soviet Union and Italy during the 
rule of Benito Mussolini). 
E-mail: marek.zyromski@amu.edu.pl


