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KINGA ADAMCZEWSKA – absolwentka WNPiD  �
UAM w Poznaniu na kierunku dziennikarstwo 
i  komunikacja  społeczna.  Zainteresowania  na-
ukowe koncentrują się na zagadnieniach zwią-
zanych z komunikowaniem politycznym w me-
diach tradycyjnych i nowych. 
E-mail: kinga.adamczewska@amu.edu.pl
Kinga Adamczewska –  is a PhD student at  the 
Faculty of Political Science and Journalism, at 
the Adam Mickiewicz University in Poznan. Her 
research interests focus on political communica-
tion in traditional and new media. E-mail: kinga.
adamczewska@amu.edu.pl

ADAM  BARABASZ  –  dr,  adiunkt  w  Zakładzie  �
Badań  Niemcoznawczych  na  Wydziale  Nauk 
Politycznych  i  Dziennikarstwa  UAM.  Zaintere-
sowania badawcze:  integracja europejska, sto-
sunki  międzynarodowe,  historia  PRL,  stosunki 
polsko-niemieckie, sport. 
E-mail: adam.barabasz@amu.edu.pl
Adam Barabasz – PhD, Assistant Professor 
in the Department of German Studies at the 
Faculty of Political Science and Journalism at 
AMU. His academic interests involve European 
integration,  international  relations,  PRL  history, 
Polish-German relations, sport. 
E-mail: adam.barabasz@amu.edu.pl

ROBERT  CZULDA  –  dr,  adiunkt  na  Wydziale  �
Studiów  Międzynarodowych  i  Politologicznych 
Uniwersytetu  Łódzkiego,  stypendysta  program 
„Young Leaders Dialogue” Departamentu Stanu, 
visiting  professor  National  Cheng-chi  Universi-
ty  na  Tajwanie  (2013).  Dziennikarz  niezależny 
(bezpieczeństwo  międzynarodowe,  obronność, 
Bliski Wschód), praktykant Ambasady RP w Kata-
rze (2007). Autor publikacji o Bliskim Wschodzie, 
w  tym  (pod  redakcją  z  K.  Górak-Sosnowską) 
książki  Państwo Katar. Gospodarka – polityka 
– kultura (2009). E-mail: rczulda@uni.lodz.pl
Robert Czulda – PhD, Assistant Professor at 
the Faculty of International and Political Stud-
ies (University of Lodz, Poland), alumnus of the 
“Young  Leaders  Dialogue  with  America”  pro-
gramme by the U.S. State Department, visiting 
professor  at  the National  Cheng-chi  University 
in Taiwan (2013). Independent  journalist,  intern 
at Embassy  of Poland  in Qatar  (2007). Author 
of  various works on  the Middle East,  including 
a book entitled State of Qatar. Economics – Poli-
tics – Culture (edited with K. Górak-Sosnowska, 
original title: Państwo Katar. Gospodarka – poli-
tyka – kultura). E-mail: rczulda@uni.lodz.pl

EWA JURGA-WOSIK – dr, adiunkt w Zakładzie  �
Komunikacji Społecznej na Wydziale Nauk Po-
litycznych  i  Dziennikarstwa  Uniwersytetu  im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoje zainte-
resowania badawcze koncentruje na mediach 
lokalnych  w  Polsce,  a  także  na  problematyce 
związanej  z  dostępem  do  informacji  w  Polsce 
oraz polityką informacyjną i dostępem do doku-
mentów w instytucjach Unii Europejskiej. 
E-mail: ewa.jurga-wosik@amu.edu.pl
Ewa Jurga-Wosik – PhD, Assistant Professor at 
the Faculty of Political Science and Journalism, 
Adam  Mickiewicz  University  Poland.  Her  aca-
demic interests involve the local media in Poland 
and issues of access to information in Poland, 
information policy and access to documents in 
the institutions of the European Union. 
E-mail: ewa.jurga-wosik@amu.edu.pl

FILIP  KACZMAREK  –  dr  nauk  humanistycz- �
nych, adiunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym 
w Poznaniu. Poseł do Parlamentu Europejskie-
go (2004–2014), koordynator w Komisji Rozwo-
ju i WZP AKP-UE. Członek PTPN, PTNP, OBiEE 
i  Rady  Programowej Global  Compact  Network 
Poland. E-mail: filip.kaczmarek@ue.poznan.pl
Filip Kaczmarek – PhD, Assistant Professor (Ad-
junct)  at  the  Poznań  University  of  Economics 
and Business. Member of European Parliament 
(2004–2014), coordinator in the ACP-EU Devel-
opment Committee and JPA. Member of PTPN, 
PTNP,  OBiEE  and  Program  Council  of  Global 
Compact Network Poland. 
E-mail: filip.kaczmarek@ue.poznan.pl

JACEK H. KOŁODZIEJ  –  dr  hab.  nauk  o  poli- �
tyce, Instytut Europeistyki na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Zainteresowania badawcze: war-
tości europejskie, semantyka polityczna, komu-
nikacja perswazyjna. 
E-mail: uwkolodz@cyf-kr.edu.pl
Jacek H. Kołodziej – dr hab. in Political Science 
(spec.  Media  and  Communication),  secondary 
studies:  Polish  Philology.  Between  1990–2004 
worked in the Press Research Centre in Kraków. 
Currently Associate Professor in the Institute of 
European Studies, Faculty of International and 
Political  Studies  at  Jagiellonian  University.  His 
main research interests include: semantics and 
pragmatics,  axiology,  sociology  and  theory  of 
politics, language in politics, rhetoric of persua-
sion and propaganda, social and political com-
munication,  methodology  of  social  research. 
Author  of more  than  50  publications,  including 
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major monograph Political Values. Recognition, 
Understanding, Communication  (2011). Found-
ing member of Polish Association of Social Com-
munication and Polish Association of European 
Studies, member of Polish Association of Politi-
cal Studies. E-mail: uwkolodz@cyf-kr.edu.pl

SEBASTIAN KUBAS – doktor nauk humani- �
stycznych w zakresie nauk politycznych, adiunkt 
w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 
na  Uniwersytecie  Śląskim.  Zainteresowania 
naukowe:  systemy  polityczne  państw  Europy 
Środkowej,  samorząd  terytorialny,  powojenna 
sytuacja polityczna Japonii. 
E-mail: sebastian.kubas@us.edu.pl
Sebastian Kubas – PhD in political science, As-
sistant Professor at the Institute of Political Sci-
ence and Journalism of University of Silesia in 
Katowice.  His  research  interests  include  politi-
cal systems of Central European countries, lo-
cal governance in Poland and after-war political 
situation in Japan. 
E-mail: sebastian.kubas@us.edu.pl

ELŻBIETA KUŻELEWSKA – dr hab., adiunkt na  �
Wydziale  Prawa  Uniwersytetu  w  Białymstoku, 
kierownik Centre for Direct Democracy Studies 
powołanym w 2011  r.  na Wydziale Prawa Uni-
wersytety w Białymstoku. Autorka wielu publika-
cji na temat demokracji bezpośredniej, integracji 
europejskiej  i  systemów  politycznych  w  ujęciu 
porównawczym. Członek Grupy Badawczej „In-
icjatywa  Helwecka”  funkcjonującej  na  WNPID 
UAM. E-mail: ekuzelewska@gmail.com
Elżbieta  Kużelewska  –  PhD,  assistant  profes-
sor at the Faculty of Law, University of Bialystok, 
Head of the Centre for Direct Democracy Studies 
established in 2011 at the Faculty of Law, Univer-
sity of Bialystok, Poland. Author of publications on 
direct democracy, European integration and polit-
ical systems in a comparative perspective. Mem-
ber  of  the  Research  Group  “Helvetic  Initiative” 
established at the Faculty of Political Science and 
Journalism of Adam Mickiewicz University. 
E-mail: ekuzelewska@gmail.com

JERZY  LESZKOWICZ-BACZYŃSKI  –  socjolog  �
struktury społecznej i współczesnych procesów 
społecznych,  jest  profesorem  nadzwyczajnym 
Uniwersytetu  Zielonogórskiego,  kierownikiem 
Zakładu  Socjologii  Stosowanej  oraz  kierowni-
kiem  Pracowni  Rewitalizacji  Społecznej  w  In-
stytucie  Socjologii  UZ.  Główne  obszary  jego 
zainteresowań  dotyczą  zagadnień  rewitalizacji 
społecznej w miastach, budżetu obywatelskiego 
i  barier  partycypacji  obywatelskiej.  Ważniejsze 
publikacje: Klasa średnia w Polsce. Sytu-
acja pracy, mentalność, wartości, Uniwersytet 
Zielonogórski,  Zielona Góra  2007; Budżet par-

tycypacyjny jako szansa redukcji społecznych 
problemów miast,  „Przegląd  Socjologiczny”, 
nr  2/2016;  Rewitalizacja społeczna jako od
powiedź na problemy obszarów miejskich, „ACTA 
UNIVERSITATIS LODZIENSIS”, FOLIA SOCIO-
LOGICA  2015,  nr  52; Budżet obywatelski jako 
impuls miejskich procesów rewitalizacyjnych, w: 
D. Bazuń, M. Kwiatkowski (red.), Rewitalizacja. 
Podejście partycypacyjne, Zielona Góra 2017. 
E-mail: J.Leszkowicz-Baczynski@is.uz.zgora.pl
Jerzy  Leszkowicz-Baczyński,  sociologist  of 
social structure and contemporary social proc-
esses, professor at Zielona Góra University. He 
is  head  of  Applied  Sociology  Department  and 
head of Social Revitalization Laboratory at Insti-
tute of Sociology. He is a specialist in social revi-
talization, participation budgeting and barriers of 
civic participation. He is author of Klasa średnia 
w Polsce. Sytuacja pracy, mentalność, wartości, 
Uniwersytet  Zielonogórski,  Zielona Góra  2007; 
Budżet partycypacyjny jako szansa redukcji 
społecznych problemów miast, „Przegląd Socjo-
logiczny”,  nr  2/2016;  Rewitalizacja społeczna 
jako odpowiedź na problemy obszarów miejs-
kich,  „ACTA  UNIVERSITATIS  LODZIENSIS”, 
FOLIA  SOCIOLOGICA  2015,  no.  52;  Budżet 
obywatelski jako impuls miejskich procesów 
rewitalizacyjnych, in: D. Bazuń, M. Kwiatkowski 
(red.), Rewitalizacja. Podejście partycypacyjne, 
Zielona Góra 2017. 
E-mail: J.Leszkowicz-Baczynski@is.uz.zgora.pl

ARTUR  LIPIŃSKI  –  adiunkt  w  Zakładzie  Sys- �
temów Politycznych WNPID, UAM w Poznaniu. 
Jego  zainteresowania  obejmują:  rolę  dyskursu 
w  polityce,  polski  system  partyjny,  socjologię 
pamięci. E-mail: artlip@amu.edu.pl
Artur  Lipiński  – Assistant  Professor  in  the De-
partment of Political Systems Department of Po-
litical Science and Journalism, Adam Mickiewicz 
University  in Poznań. His  interests  include:  the 
role of discourse in politics, Polish party system, 
sociology of memory. E-mail: artlip@amu.edu.pl

RADOSŁAW MARZĘCKI – dr, politolog, socjolog,  �
adiunkt  w  Instytucie  Politologii  Uniwersytetu 
Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Jest au-
torem książki Młody obywatel we współczesnej 
demokracji europejskiej (Warszawa 2013) 
i współautorem opracowania Pokolenie ’89. Ak-
sjologia i aktywność młodych Polaków (Kraków 
2015). E-mail: ip.marzecki@gmail.com
Radosław  Marzęcki  –  PhD,  political  scientist 
and sociologist, lecturer at the Institute of Politi-
cal Science, Pedagogical University of Cracow, 
Poland. His main research interests include the 
role of youth in political processes, political cul-
ture, civil society and political discourse. 
E-mail: ip.marzecki@gmail.com
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JAN MUSZYŃSKI  –  absolwent  prawa  na  Uni- �
wersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, dok-
torant w Katedrze Prawa Publicznego IV na Uni-
wersytecie w Bayreuth. Stypendysta fundacji im. 
Konrada Adenauera.
Jan Muszyński – graduated in law at the A. Mic-
kiewicz University in Poznań, a graduate student 
at  the Chair of Public Law  IV at  the University 
of Bayreuth in frames of the Konrad Adenauer 
Foundation scholarship.

DOMINIKA  NAROŻNA  –  adiunkt  na  Wydziale  �
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz 
rzecznik  prasowy  uczelni.  Była  dziennikarka 
współpracująca z TVP S.A. Od 2011 roku kieru-
je  Biurem  Prasowym  Uniwersytetu  im. Adama 
Mickiewicza  w  Poznaniu.  Kierownik  studiów 
podyplomowych z zakresu media relations. 
E-mail: dominika.narozna@amu.edu.pl
Dominika Narożna – PhD, is lecturer at the Fac-
ulty of Political Science and Journalism of Adam 
Mickiewicz University in Poznań and the univer-
sity spokesperson, former journalist cooperating 
with TVP S.A. Currently, in charge of the Press 
Office  of  Adam  Mickiewicz  University  since 
2011. Head of post-graduate studies in the field 
of media relations. 
E-mail: dominika.narozna@amu.edu.pl

SEBASTIAN  PACZOS  –  politolog,  prawnik,  �
adiunkt w Zakładzie Myśli i Kultury Politycznej na 
Wydziale Historycznym UAM. Jego zainteresow-
ania badawcze koncentrują się wokół zagadnień 
kultury  i  myśli  politycznej,  ze  szczególnym 
uwzględnieniem  XIX  i  XX-wiecznej  myśli  kon-
serwatywnej  oraz  problematyki  współczesnych 
instytucji  politycznych.  Autor  książki  Państwo 
i naród w myśli politycznej polskich konserwa
tystów do 1939 roku. 
E-mail: paczos@amu.edu.pl
Sebastian Paczos – is a political scientist and 
lawyer. He is Assistant Professor in the Depart-
ment of Political Thought and Culture, the Fac-
ulty  of  History,  Adam  Mickiewicz  University  in 
Poznań, Poland. His research interests revolve 
around political culture and thought, particularly 
the nineteenth and twentieth-century conserva-
tive thought and modern political institutions. He 
is the author of the book The state and nation in 
the political thought of Polish conservatives until 
1939. E-mail: paczos@amu.edu.pl

AGNIESZKA PAWŁOWSKA – dr hab., profesor  �
Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierownik Zakładu 
Administracji  Publicznej  i  Polityki  Społecznej. 
Jej publikacje obejmują zagadnienia współpracy 
międzysektorowej, governance oraz samorządu 
terytorialnego w ujęciu porównawczym. 

E-mail: apawlowska@ur.edu.pl
Agnieszka Pawłowska – Ph.D., Associate Pro-
fessor at the University of Rzeszow, head of the 
Department of Public Administration and Social 
Policy. Her publications  include  issues of  inter-
sector  cooperation,  governance  and  compara-
tive local government. 
E-mail: apawlowska@ur.edu.pl

MARCIN  RACHWAŁ  –  dr,  absolwent  politolo- �
gii  i historii UAM w Poznaniu. Zainteresowania 
badawcze  skupiają  się wokół  problematyki  de-
mokracji,  elit  politycznych,  prawa  wyborczego, 
społeczeństwa  obywatelskiego.  W  polu  zain-
teresowań  znajduje  się  również  zagadnienie 
transformacji systemowej w Polsce i Europie 
Środkowo-Wschodniej.  Autor  kilkudziesięciu 
artykułów  i monografii Demokracja bezpośred-
nia w procesie kształtowania się społeczeństwa 
obywatelskiego w Polsce (Warszawa 2010). 
E-mail: marcin.rachwal@amu.edu.pl
Marcin  Rachwał  –  PhD,  graduated  in  political 
science and history from AMU. His research in-
terests are focused on the issues of democracy, 
political  elites,  election  law  and  civic  society. 
His interests also involve matters of the political 
transformation in Poland and Central and East-
ern Europe. He is the author of dozens of papers 
and  a  monograph  Demokracja bezpośrednia 
w procesie kształtowania się społeczeństwa 
obywatelskiego w Polsce [Direct democracy in 
the process of formation of a civic society in Po-
land] (Warszawa 2010). 
E-mail: marcin.rachwal@amu.edu.pl

KATARZYNA RADZIK-MARUSZAK – dr, adi- �
unkt w  Zakładzie  Samorządów  i  Polityki  Loka-
lnej Wydziału  Politologii  UMCS w  Lublinie.  Jej 
zainteresowania badawcze obejmują samorząd 
terytorialny w aspekcie porównawczym oraz 
lokalną demokracją przedstawicielską. 
E-mail: katarzyna.radzik@poczta.umcs.lublin.pl
Katarzyna Radzik-Maruszak – PhD, Assistant 
Professor  in  the  Department  of  Local  Govern-
ment and Politics, Faculty of Political Science, 
Maria  Curie-Skłodowska  University  in  Lublin. 
Her  research  interests are  related  to compara-
tive local government/governance and local rep-
resentative democracy. 
E-mail: katarzyna.radzik@poczta.umcs.lublin.pl

BARTŁOMIEJ SECLER – adiunkt na Wydziale  �
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwer-
sytetu  im.  Adama  Mickiewicza  w  Poznaniu. 
Jego zainteresowania naukowe koncentrują się 
na mediach i komunikacji społecznej, relacjach 
pomiędzy  polityką  a  historią,  religii  i  Kościele 
katolickim. 
E-mail: bartlomiej.secler@amu.edu.pl
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Bartłomiej Secler – PhD, is Assistant Professor 
at the Faculty of Political Science and Journal-
ism, Adam Mickiewicz University in Poznań. His 
research interests involve the media and social 
communication, relations between politics and 
history, religion and Catholic Church. 
E-mail: bartlomiej.secler@amu.edu.pl

NARTSISS SHUKURALIEVA – adiunkt w Insty- �
tucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimie-
rza Wielkiego w Bydgoszczy. Jej zainteresowania 
naukowe obejmują: politykę w regionie Azji Cen-
tralnej oraz współczesne reżimy autorytarne. 
E-mail: shukuralieva@wp.pl
Nartsiss Shukuralieva – assistant professor at 
the Institute of Political Science, Kazimierz Wiel-
ki University in Bydgoszcz. Her interests include: 
politics  in Central Asian  region  and  contempo-
rary authoritarian regimes. 
E-mail: shukuralieva@wp.pl

AGNIESZKA  STĘPIŃSKA  –  profesor  w  Zakła- �
dzie Komunikacji Społecznej na Wydziale Nauk 
Politycznych  i Dziennikarstwa Uniwersytetu  im. 
A. Mickiewicza w Poznaniu. Jej badania koncen-
trują się wokół dziennikarstwa i zawartości prze-
kazów  medialnych.  Obecnie  członek  Komitetu 
Zarządzającego Akcji  COST  IS  1308  „Populist 
Political Communication in Europe: Comprehen-
ding  the Challenge of Mediated Political Popu-
lism  for  Democratic  Politics”  i  wiceprzewodni-
cząca Working  Group  2:  Populism  and  Media 
oraz  przewodnicząca  zespołu  realizującego 
polskie badania w ramach projektu Journalistic 
Role  Performance Around  the  Globe.  Członek 
rady redakcyjnej „Central European Journal of 
Communication”  i  „Środowoeuropejskich  Stu-
diów  Politycznych”.  E-mail:  agnieszka.stepin-
ska@amu.edu.pl
Agnieszka Stępińska – PhD hab., is professor at 
the Faculty of Political Science and Journalism 
at  the Adam Mickiewicz  University  in  Poznań, 
Poland. Her main area of research is journalism 
and media content. Currently, she is a vice-chair 
of  the  Working  Group  of  the  COST  ACTION 
IS1308 Populist Political Communication in Eu-
rope.  Comprehending  the  Challenge  of  Medi-
ated Political Populism  for Democratic Politics. 
She is also a leader of national research team 
participating in the international project Journal-
istic Role Performance Around  the Globe. She 
is a member of editorial boards of “Central Eu-
ropean Journal of Communication” and “Central 
European Political Studies”. 
E-mail: agnieszka.stepinska@amu.edu.pl

RAFAŁ WORDLICZEK – historyk  i badacz sto- �
sunków międzynarodowych, adiunkt w Katedrze 
Historii  Dyplomacji  i  Polityki  Międzynarodowej, 

pracownik Instytutu Nauk Politycznych i Stosun-
ków  Międzynarodowych  na  Wydziale  Studiów 
Międzynarodowych  i  Politycznych  UJ,  doktor 
nauk humanistycznych w zakresie historii. Zain-
teresowania badawcze: stosunki polsko-żydow-
skie w USA w XX wieku, polityka międzynarodo-
wa w basenie Morza Śródziemnego po II wojnie 
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