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MAGDALENA EL GHAMARI – dr, wykładowca  �
w Uniwersytecie w Białymstoku (Instytut Histo-
rii i Nauk o Polityce, Zakład Bezpieczeństwa 
Międzynarodowego) analityk w Fundacji Po.Int 
oraz Defence24. Członek European Security 
Associtation oraz Stowarzyszenia Kombatantów 
Misji pokojowych ONZ. Kierownik projektu mię-
dzynarodowego: „Bałkański tygiel bezpieczeń-
stwa: problemy teraźniejszości czy wyzwania 
przyszłości?” Studia doktoranckie ukończyła 
w Katedrze Działań Połączonych Akademii 
Obrony Narodowej. Dysertacja doktorska za-
tytułowana Międzykulturowość w operacjach 
reagowania kryzysowego, sfinalizowana w ob-
szarze nauk o obronności, o specjalności takty-
ka i działania operacyjne. Otworzyła drugi prze-
wód doktorski w Państwowej Akademii Nauk 
w Warszawie. Wykładowca akademicki oraz 
szkoleniowiec (Szkoła Wyższa Towarzystwa 
Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Wyższa 
Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, 
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządza-
nia w Warszawie, Centrum Szkolenia na Potrze-
by Sił Pokojowych w Kielcach, UNESCO, Grupy 
Interwencyjne Straży Więziennej, Straż Granicz-
na...) oraz uczestniczka programów międzyna-
rodowych (Helsińska Fundacja Praw Człowieka, 
Polski Czerwony Krzyż, Europejska Akademia 
Dyplomacji). Autorka tekstów z zakresu bez-
pieczeństwa międzynarodowego, międzykul-
turowości oraz kultury arabsko-muzułmańskiej 
(ostatnie monografie: Cool Jihad, Wydawnictwo 
Difin 2016 oraz Między kulturą, a religią – ope-
racje wojskowe w Iraku i Afganistanie, Oficyna 
Kucharski, Toruń 2015). Szkoleniowiec służb 
mundurowych oraz uczestników polskich kon-
tyngentów wojskowych z zakresu środowiska 
prowadzenia operacji. Prowadzi sieć wykładów 
zatytułowanych „W kręgu kultury Islamu” dla 
nauczycieli i szkół ponadgimnazjalnych w całej 
Polsce. Współpracuje w ramach prowadzenia 
wykładów oraz konferencji z wieloma uniwer-
sytetami w Polsce (WSOWL, UJK, AMW, WSB) 
oraz za granicą Uniwersytet w Kosowie (Priszti-
na – jako profesor wizytujący podczas Summer 
University). Obecnie prowadzi badania związa-
ne z migracjami i uchodźcami w Europie (casus 
obszaru MENA z nastawieniem na Albanię, Ko-
sowo, Macedonię, Czarnogórę, Bośnię i Herce-
gowinę). E-mail: elghamari@op.pl
Magdalena El Ghamari – PhD, lecturer at the 
University of Białystok (Institute of History and 
Science Policy, Department of International 
Security) and an analyst at the Institute for the 

Study of Terrorism in Rzeszów, Foundation 
Po.INT and online website Defence24.
Founder and president of the Foundation El-
Karama. Member of the European Security As-
sociation Decision of the Association of Veter-
ans in UN Peacekeeping Missions. International 
Project Manager: Balkan melting pot of safety 
problems of the present, the challenges of the 
future? She completed doctoral studies in the 
Department of Joint Action National Defence 
Academy. Doctoral dissertation entitled Intercul-
turalism in crisis response operations, complet-
ed in the area of defense sciences, specializing 
in strategy and operations. She opened a sec-
ond PhD at the National Academy of Sciences. 
University lecturer and trainer (School of Com-
mon Knowledge Society in Warsaw, University 
of Information Technology and Management, 
School of Entrepreneurship and Management 
in Warsaw, the Training Centre for Peace Sup-
port Operations in Kielce, UNESCO, Interven-
tion Groups Prison Wardens, Border Guard) and 
participant of international programs (Helsinki 
Human Rights Foundation, Polish Red Cross, 
the European Academy of Diplomacy). She is 
also author in the field of international security, 
intercultural and culture of the Arab-Muslim (last 
monograph: Between culture and religion – mili-
tary operations in Iraq and Afghanistan, Publish-
ing Kucharski, Toruń 2015). Trainer participants 
of Polish military contingents in the field of en-
vironment operations. It operates a network of 
lectures titled “In the culture of Islam” for teach-
ers and high schools throughout the country. 
It works within the framework of lectures and 
conferences with many universities in Poland 
(WSOWL, UJK, Adam Mickiewicz University, 
Poznań WSB) and foreign University in Kosovo 
(Pristina – as a visiting professor at the Summer 
University).
Currently conducting research related to migra-
tion and refugees in Europe (the case of the 
MENA region (with a focus on Albania, Mac-
edonia, Montenegro, Bosnia and Herzegovina) 
Research interests: MENA region, threats to in-
ternational security, terrorism, fundamentalism, 
cross cultural awareness, the Balkans, intercul-
turalism, NATO operations, military. 
E-mail: elghamari@op.pl

ANDRZEJ GAŁGANEK – politolog, filozof,  �
profesor zw. dr hab., kierownik Zakładu Sto-
sunków Międzynarodowych Wydziału Nauk 
Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. 
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Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zaintereso-
wania badawcze A. Gałganka koncentrują się 
wokół problemów stosunków międzynarodo-
wych, ze szczególnym uwzględnieniem teorii 
i historii stosunków międzynarodowych. Jego 
ostatnie książki poświęcone są historii teore-
tyzowania o stosunkach międzynarodowych 
(Historia teorii stosunków międzynarodowych, 
PWN, Warszawa 2009) oraz historii stosunków 
międzynarodowych (Historia stosunków mię-
dzynarodowych. Nierówny i połączony rozwój, 
Elipsa, Warszawa 2013). Historia stosunków 
międzynarodowych w 2014 roku została uzna-
na w Ogólnopolskim Konkursie im. Profesora 
Czesława Mojsiewicza za „Najlepszą Książkę 
o Tematyce Politologicznej w 2013 roku”. W la-
tach 2009–2013 autor był wice-przewodniczą-
cym Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 
Studiów Międzynarodowych. 
E-mail: agalganek@amu.edu.p
Andrzej Gałganek – political scientist, philoso-
pher, professor. Chief Department of Interna-
tional Relations at the Faculty of Political Sci-
ence and Journalism at the University of Adam 
Mickiewicz in Poznań. A. Gałganek is interest-
ed in theory and history of International Rela-
tions. His last books explores history of theory 
International Relations (History of Theory In-
ternational Relations, PWN, Warszawa 2009) 
and history of international relations (History of 
International Relations. Uneven and Combined 
Development, Elipsa, Warszawa 2013). His-
tory of International Relations in 2014 received 
the Foundation of Czesław Mojsiewicz award 
for “Best Book in the Political Science 2013”. 
He is also co-editor of “Przegląd Strategiczny” 
(University of Adam Mickiewicz). From 2009 to 
2013 he was vice-president of Polish Society of 
International Studies. 
E-mail: agalganek@amu.edu.pl

JITKA GELNAROVÁ – doktor politolog, adiunkt  �
w Instytucie Nauk Politycznych, Wydział Nauk 
Społecznych Uniwersytetu Karola w Pradze 
oraz kurator w Departamencie Współczesnej Hi-
storii Czech w Muzeum Narodowym w Pradze. 
Jej podstawowe zainteresowania badawcze 
skupiają się na historii partycypacji politycznej 
kobiet, przede wszystkim na kwestiach prawa 
wyborczego dla kobiet oraz kulturze materialnej 
protestu politycznego. 
E-mail: jitka.gelnarova@fsv.cuni.cz
Jitka Gelnarová – PhD, political scientist, as-
sistant professor at the Institute of the political 
studies, Faculty of Social Sciences, Charles 
University in Prague and curator at the Depart-
ment of Modern Czech History in the National 
Museum in Prague. Her main research interests 
are the history of women’s political participation, 

especially the question of women’s suffrage, and 
material culture of the political protest.
E-mail: jitka.gelnarova@fsv.cuni.cz

FUAD JOMMA – dr, z pochodzenia Kurd z Sy- �
rii, ukończył studia magisterskie – politologię, 
na Wydziale Nauk Społecznych w Gdańsku 
w 1994 roku. Pracę magisterską Swoistość 
narodu kurdyjskiego na tle Bliskiego Wschodu 
napisał pod kierunkiem prof. dr hab. A. Chodub-
skiego. Stopień doktora nauk humanistycznych 
w zakresie politologii uzyskał w 2000 roku, na 
Wydziale Nauk Społecznych w Gdańsku. Roz-
prawę doktorską na temat Aktywność politycz-
nej i społecznej diaspory kurdyjskiej napisał 
pod kierunkiem prof. dr hab. A. Chodubskiego. 
Prowadzi badania naukowe nad problematyką 
tożsamości politycznej i społeczno-kulturowej 
Bliskiego Wschodu, ekspert w Narodowym Cen-
trum Nauki, członek rady naukowej Misan Jour-
nal of Academic studies which is issued at Basic 
Education College/Iraq, członek Stowarzyszenia 
Studiów Europejskich, redaktor tematyczny ds. 
Bliskiego Wschodu w czasopiśmie „Acta Politi-
ca”. E-mail: fuad@gazeta.pl
Fuad Jomma – PhD, is a Kurd by descent, in 1994 
he completed his MA studies in political science 
at the Faculty of Social Sciences in Gdańsk. He 
wrote his master’s thesis titled A specific char-
acter of the Kurdish nation in comparison with 
the Middle East under the supervision of prof. dr 
hab. A. Chodubski. In 2000 he obtained a Doc-
tor of Humanities degree at the Faculty of Social 
Sciences in Gdańsk. The Political and social ac-
tivity of the Kurdish diaspora doctoral disserta-
tion was written by him under the supervision of 
prof. dr hab. A. Chodubski.
He has been carrying out scientific research re-
lating the political as well as social and cultural 
identity of the Middle East, an expert in the Na-
tional Science Centre, a member of the Scientific 
Council of the Misan Journal of Academic studies 
which is issued at Basic Education College/Iraq, 
a member of the European Studies Association, 
the Middle East theme editor in “Acta Politica” 
periodical. E-mail: fuad@gazeta.pl

MICHAŁ KUŹ – dr, adiunkt na Uczelni Łazar- �
skiego w Katedrze Badań nad Polityką, zajmuje 
się historią myśli politycznej i politologią porów-
nawczą. Badacz myśli Alexisa de Tocqueville’e 
oraz Erica Voegelina, interesuje się również 
teorią rewolucji, zagadnieniami politycznymi 
związanymi z procesami globalizacji i badaniami 
porównawczymi nad demokratyzacją. Analityk 
Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, redaktor 
miesięcznika idei „Nowa Konfederacja”, komen-
tator wydarzeń politycznych w prasie, radiu i te-
lewizji. E-mail: michal.kuz@lazarski.pl
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Michał Kuź – PhD, Assistant Professor at La-
zarski University, the Department of Govern-
ment Studies. His main interests revolve around 
the history of political thought and comparative 
politics. He does research on political thought of 
Alexis de Tocqueville and Eric Voegelin. He is 
also interested in the theory of revolutions and 
the political aspects of globalisation as well as 
comparative studies of democratisation. Col-
laborates with the Jagiellonian Club’s Center 
for Analysis and coedits an on-line magazine of 
political ideas: “Nowa Konfederacja”, comments 
on political events for newspapers, radio and TV 
stations. E-mail: michal.kuz@lazarski.pl

ELŻBIETA LESIEWICZ – dr hab. w dziedzinie  �
nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, 
absolwentka historii na Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza. Adiunkt w Zakładzie Najnowszej 
Historii Politycznej, Wydziału Nauk Politycznych 
i Dziennikarstwa. Zainteresowania badawcze: 
problematyka integracji europejskiej, rola kobiet 
w przestrzeni publicznej, stosunki polsko-cze-
skie. E-mail: elzbieta.lesiewicz@amu.edu.pl
Elżbieta Lesiewicz – dr. habil., Assistant Profes-
sor at the Faculty of Political Science and Jour-
nalism of Adam Mickiewicz University; she work 
at the Department of Contemporary Political His-
tory at the Faculty of Political Science and Jour-
nalism at AMU, Poznań. Her research interests 
focus on the European integration, the role of 
women in public space, the Polish-Czech rela-
tions. E-mail: elzbieta.lesiewicz@amu.edu.pl

NATASZA LUBIK-RECZEK – doktor nauk huma- �
nistycznych w zakresie nauk o polityce. Adiunkt 
w Zakładzie Systemów Politycznych na Wy-
dziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Zainteresowania badawcze: problematyka in-
tegracji europejskiej, terroryzm oraz rola kobiet 
w przestrzeni publicznej. 
E-mail: natasza.lubik@amu.edu.pl
Natasza Lubik-Reczek – PhD in political sci-
ence. Assistant Professor at the Department of 
Political Systems at the Faculty of Political Sci-
ence and Journalism of Adam Mickiewicz Uni-
versity in Poznań. Her research interests include 
issues of Europen integration, terrorism and the 
role of women in public space. 
E-mail: natasza.lubik@amu.edu.pl

AGATA LUDERA-RUSZEL – doktor nauk praw- �
nych z zakresu prawa pracy; adiunkt na Wydzia-
le Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszow-
skiego; asystent sędziego w Sądzie Apelacyjnym 
w Rzeszowie. Jest członkiem stowarzyszenia 
prawa pracy i zabezpieczenia społecznego (Po-
lish Association for Labour Law and Social Secu-

rity). Prowadziła zajęcia z zakresu prawa pracy 
w Hiszpanii (Cardenal Herrera – CEU Universi-
ty), Włoszech (Universita degli Studi di Genova), 
Belgii (Vives University College w Kortrijk) oraz 
na Łotwie (Banku Augstskola School of Busi-
ness and Finance). Odbyła staż naukowy na 
Uniwersytecie w Genewie oraz na Uniwersytecie 
Humboldta w Berlinie; stypendystka programu 
DAAD oraz laureatka stypendium Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego dla młodych wybitnych 
naukowców; recenzentka krajowych i zagranicz-
nych czasopism naukowych, autorka publikacji 
naukowych z zakresu prawa pracy, uczestniczka 
krajowych i międzynarodowych konferencji na-
ukowych. E-mail: aruszel@ur.edu.pl
Agata Ludera-Ruszel – doctorate in labour law. 
Assistant professor at Faculty of Law and Ad-
ministration University of Rzeszow and assistant 
of judge in the Appeal Court in Rzeszów. Mem-
ber of the Polish Association for Labour Law and 
Social Security. She has conducted a lectures 
from labour law in Spain (Cardenal Herrera 
– CEU University), Italy (Universita degli Studi 
di Genova), Belgium (Vives University College 
w Kortrijk) and Latvia (Banku Augstskola School 
of Business and Finance). She has held a sci-
entific internship at University of Geneva and at 
Humbold University in Berlin; a DAAD fellow and 
a winner of scholarship of Ministry of Science 
and Higher Education for out standing young 
scientiscs; reviewer of national and international 
scientific journals; author of several scientific 
publications in the area of labour law and the 
participant of national and international scientific 
conferences. E-mail: aruszel@ur.edu.pl

MIROSŁAW MATYJA – jest profesorem na Pol- �
skim Uniwersytecie na Obczyźnie PUNO w Lon-
dynie i na Uniwersytecie Guadalajara w Mek-
syku. Doktorat w naukach ekonomicznych na 
Université de Fribourg, w naukach filozoficznych 
na PUNO w Londynie i w naukach politologicz-
nych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie. E-mail: m.matyja@sunrise.ch
Mirosław Matyja – is professor at the Polish 
University Abroad in London and at the Univer-
sity Guadalajara in Mexico. PhD in economics 
at the Université de Fribourg, in philosophy at 
the PUNO in London and in political sciences at 
the University Maria Curie-Sklodowska in Lublin. 
m.matyja@sunrise.ch

KONRAD NIKLEWICZ – jest doktorem nauk  �
społecznych (Uniwersytet Warszawski, Wydział 
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych). Obecnie 
jest Visiting Fellow w Wilfried Martens Centre for 
European Studies w Brukseli oraz zarządzają-
cym zastępcą dyrektora Instytutu Obywatelskie-
go. Jest autorem wielu publikacji poświęconych 
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Unii Europejskiej i analizie strategii komunika-
cyjnych, m.in. The Long March Towards the EU. 
Candidates, Neighbours and Prospects for En-
largement (WMCES 2016) i Komunikując Pre-
zydencję (Grado 2014). W przeszłości Konrad 
Niklewicz był rzecznikiem polskiej prezydencji 
w Radzie Unii Europejskiej (2011) oraz podse-
kretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju Regio-
nalnego. Przed rozpoczęciem służby publicznej 
Konrad Niklewicz był dziennikarzem i redakto-
rem działu zagranicznego oraz gospodarczego 
„Gazety Wyborczej”. W latach 2005–2007 był 
korespondentem „Gazety” w Brukseli.
E-mail: konrad.niklewicz@hotmail.com
Konrad Niklewicz – is PhD graduate in field of 
social sciences (University of Warsaw, Faculty 
of Journalism and Political Science). He is cur-
rently Visiting Fellow in Wilfried Martens Centre 
for European Studies in Brussels and deputy 
managing director of the Civic Institute. Author of 
several publications on the European Union and 
communication strategies, including The Long 
March Towards the EU. Candidates, Neighbours 
and Prospects for Enlargement (WMCES 2016) 
and Komunikując Prezydencję (Grado 2014). 
In the past years Konrad Niklewicz served as 
spokesman for the Polish Presidency in the 
Council of the European Union and undersec-
retary of state in the Ministry of Regional Devel-
opment. Before joining the government, Konrad 
Niklewicz was journalist and editor of the foreign 
& economic section of “Gazeta Wyborcza”, lead-
ing Polish daily. In 2005–2007 he was “Gazeta’s” 
correspondent in Brussels.
E-mail: konrad.niklewicz@hotmail.com

MACIEJ POTZ (ur. 1977) – jest doktorem nauk  �
politycznych, adiunktem w Katedrze Systemów 
Politycznych WSMIP UŁ. Jego zainteresowa-
nia naukowe obejmują politologię religii, teorię 
polityki i religioznawstwo. Jest autorem dwóch 
monografii: Granice wolności religijne, Funda-
cja Nauki Polskiej, Wrocław 2008, wyd. II Toruń 
2015 i Amerykańskie teokracje. Źródła i mecha-
nizmy władzy usankcjonowanej religijnie, UŁ, 
Łódź 2016 oraz artykułów w czasopismach kra-
jowych i zagranicznych. Jako stypendysta FNP 
prowadził badania dotyczące shakerów i mor-
monów w USA. E-mail: potz@uni.lodz.pl
Maciej Potz – PhD in Political Science, is an as-
sociate professor at the Department of Political 
Systems, University of Łódź. His research focus-
es on political theory and political science of re-
ligion. His publications include two monographs: 
Granice wolności religijnej, FNP, Wrocław 2008; 
2nd ed. Toruń 2015 (Limits of religious liberty. 
Religious freedom and church-state relations in 
the USA) and Amerykańskie teokracje. Źródła 
i mechanizmy władzy usankcjonowanej religi-

jnie, UŁ, Łódź 2016 (American theocracies. The 
sources and mechanisms of religion-sanctioned 
power), and several articles. As a Foundation for 
Polish Science scholar he studied Shaker and 
Mormon theocracies in the USA. 
E-mail: potz@uni.lodz.pl
PAULINA POSPIESZNA – dr, adiunkt na Wy- �
dziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. 
Stopień doktora uzyskany na University of Ala-
bama w Stanach Zjednoczonych (2010). Odbyła 
trzyletni staż post-doktorancki w Niemczech, na 
Uniwersytetach w Konstanz i Mannheim. Zain-
teresowania naukowe: promocja demokracji, 
demokratyzacja, Europa Wschodnia, metody 
behawioralne, mediacje w wojnach domowych. 
E-mail: paulina.pospieszna@amu.edu.pl
Paulina Pospieszna – Assistant Professor of 
political science at the Adam Mickiewicz Univer-
sity of Poznan, Poland. She received her PhD 
(2010) in Political Science from the University of 
Alabama and worked as a post-doctoral fellow 
at the University of Konstanz and University of 
Mannheim, Germany. Her main research inter-
est: democracy promotion, democratization, 
Eastern Europe, social experiments, third-party 
mediation in civil wars. 
E-mail: paulina.pospieszna@amu.edu.pl

ZDZISŁAW W. PUŚLECKI – profesor zwyczajny  �
dr hab. nauk ekonomicznych, kierownik Zakła-
du Gospodarki Międzynarodowej na Wydziale 
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersyte-
tu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowa-
dzi badania naukowe w zakresie: teorii handlu 
międzynarodowego, teorii liberalizmu i protek-
cjonizmu, regionalizacji i globalizacji współcze-
snej gospodarki światowej, transformacji krajów 
Europy Środkowej i Wschodniej i ich funkcjo-
nowania w Unii Europejskiej, innowacyjności 
i konkurencyjności Polski w warunkach inte-
gracji w ramach Unii Europejskiej, polsko-nie-
mieckich stosunków ekonomicznych, stosunków 
ekonomicznych Polski z krajami rozwijającymi 
się, strategii Unii Europejskiej dla wzrostu kon-
kurencyjności globalnej. Członek rad i kolegiów 
redakcyjnych krajowych i zagranicznych czaso-
pism naukowych; członek międzynarodowych 
grup naukowo-badawczych; członek krajowych 
i zagranicznych organizacji i towarzystw nauko-
wych, takich jak Poznańskie Towarzystwo Przy-
jaciół Nauk (PTPN) w Poznaniu, Towarzystwo 
Naukowe Instytut Zachodni, Polskie Towarzy-
stwo Ekonomiczne, Polish European Communi-
ty Studies Association – European Community 
Studies Association (ECSA), Association for the 
World Refugge Problem (AWR) z siedzibą w Va-
duz (Lichtenstein), International Society for the 
Study of European Ideas (ISSEI), International 
Political Studies Association (IPSA), Internatio-
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nal Studies Association (ISA), University of Ari-
zona, Tucson, Arizona, USA, International As-
sociation of Business Leaders (IABL) Inc. USA, 
Scientific Advisory Board – Institut Carlemany 
d’Estudios Europeos de la Universitat Internatio-
nal de Catalunya (UIC), Barcelona, Hiszpania. 
Autor lub współautor 649 prac twórczych w tym 
28 książek i monograficznych publikacji elektro-
nicznych, 250 rozdziałów w książkach, 102 ar-
tykułów w czasopismach naukowych, 22 innych 
publikacji naukowych, 7 ekspertyz, 196 refera-
tów na krajowych i zagranicznych konferencjach 
naukowych, 44 recenzji wydawniczych. 
E-mail: zdzislaw.puslecki@amu.edu.pl
Zdzisław W. Puślecki – Full Professor in eco-
nomics, 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 protec-
tionism, 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 in-
novation and competitiveness within the frame-
work of EU integration, Polish-German econom-
ic relations, economic relations between Poland 
and developing countries, the EU’s strategy to 
increase global competitiveness. He is the au-
thor or co-author of 649 works, including 28 
books and monographic electronic publications, 
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