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TOMASZ CZAPIEWSKI – �  dr, adiunkt w Instytu-
cie Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szcze-
cińskiego, doktor nauk społecznych, magister 
prawa i politologii. Specjalizuje się w tematyce 
współczesnej Wielkiej Brytanii, policy process 
oraz bezpieczeństwa publicznego. 
E-mail: tomekczapiewski@gmail.com.
Tomasz Czapiewski – PhD, assistant professor 
at the Institute of Political Science and European 
Studies at the University of Szczecin, doctor of 
social sciences, master of law and political sci-
ence. He specializes in the subject of modern 
Britain, policy process and public security. 
E-mail: tomekczapiewski@gmail.com.

BARTOSZ CZEPIL – dr, politolog i socjolog, ad- �
iunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Opol-
skiego. Interesuje się zagadnieniem kultury po-
litycznej, korupcji i pogranicza. Współpracował 
jako ekspert/badacz z Fundacją im. Stefana Ba-
torego, Instytutem Spraw Publicznych i Trans-
parency International. 
E-mail: bczepil@uni.opole.pl
Bartosz Czepil – PhD, political scientist and so-
ciologist, assistant professor in the Institute of 
Political Science of University of Opole. His re-
search interests are: political culture, corruption 
and borderlands. He cooperated as an expert/
researcher with the Foundation of Stefan Batory, 
Institute of Public Affairs and Transparency In-
ternational. E-mail: bczepil@uni.opole.pl

EWA GANOWICZ – dr, adiunkt w Pracowni Po- �
lityki Lokalnej Instytutu Politologii Uniwersytetu 
Opolskiego. E-mail: eganowicz@uni.opole.pl).
Ewa Ganowicz – PhD, assistant professor at 
the Institute of Political Science (University of 
Opole). E-mail: eganowicz@uni.opole.pl.

ADAM GWIAZDA – prof. zw. dr hab., ekonomi- �
sta i politolog, jest kierownikiem Zakładu Teorii 
Polityki w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy, specjalizuje się w problematyce 
międzynarodowych stosunków gospodarczych 
i politycznych, polityce bezpieczeństwa narodo-
wego i międzynarodowego, globalizacją i prze-
mianami demograficznymi we współczesnym 
świecie. Opublikował 10 naukowych monogra-
fii (ostatnio: Globalna ekspansja gospodarcza 
Chin, 2013) i ponad 300 studiów i artykułów na-
ukowych w czasopismach polskich i zagranicz-
nych. E-mail: ahvezda@wp.pl
Adam Gwiazda – full professor, economist and 
political scientist; at present he is the Head of 

the Chair of Theory of Policy at the Casimir the 
Great University in Bydgoszcz; his conducts 
research in the fields of international economic 
and political relations, international security pol-
icy, globalization and the demographic changes 
in the contemporary world. He has published 10 
books (recently: Global economic expansion of 
China, 2013, in Polish) and more than 300 stud-
ies and scientific articles in both Polish and for-
eign journals. E-mail: ahvezda@wp.pl

EDWARD JELIŃSKI – prof. nadzwycz. na Wy- �
dziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Zainteresowania badawcze: dzieje polskiej my-
śli i ruchów politycznych, historia polskiej filozofii 
społecznej, etyka społeczna. 
E-mail: edward.jelinski@amu.edu.pl
Edward Jeliński – associate professor at the 
Faculty of Political Science and Journalism, 
Adam Mickiewicz University in Poznań. Study 
interests: the history of Polish political thought 
and movements, the history of Polish social phi-
losophy, work ethics. 
E-mail: edward.jelinski@amu.edu.pl

IRENEUSZ PAWEŁ KAROLEWSKI – prof., kieru- �
je Katedrą Nauk Politycznych Centrum Studiów 
Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brand-
ta Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktoryzował 
i habilitował się na Uniwersytecie Poczdam-
skim, gdzie był adiunktem do 2008 r. Profesor 
Karolewski prowadził badania i wykładał m.in. 
na Uniwersytecie Harvarda, Hebrajskim Uniwer-
sytecie w Jerozolimie, Uniwersytecie w Montre-
alu, Uniwersytecie Nowojorskim, Uniwersytecie 
Kalifornijskim w Santa Barbara oraz w Instytu-
cie Studiów Politycznych w Lille. Profesor Karo-
lewski jest współzałożycielem Grupy Badawczej 
„Tożsamość” Europejskiego Konsorcjum Badań 
Politologicznych oraz głównym wydawcą rocz-
nika „Annual of European and Global Studies”. 
Jego zainteresowania badawcze to tożsamość 
europejska, obywatelstwo i nacjonalizm w Eu-
ropie. Najnowsze publikacje: European Identity 
Revisited (Routledge, 2016, wraz z V. Kainą 
i S. Kuhnem), Extraterritorial Citizenship in Post-
communist Europe (Rowman & Littlefield, 2015, 
wraz z T. Agarinem), Citizenship and collective 
Identity in Europe (Routledge, 2010). 
E-mail: karolewski@wbz.uni.wroc.pl
Ireneusz Paweł Karolewski – Prof. PhD, is chair 
of political science in the Willy Brandt Centre 
for German and European Studies at the Uni-
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versity of Wrocław. He holds a PhD. in political 
science from the University of Potsdam where 
he also was assistant professor in political sci-
ence from 1999 to 2008. He has been visiting 
professor and visiting scholar at the Harvard 
University, the Hebrew University of Jerusalem, 
Université de Montréal, New York University, 
University of California in Santa Barbara and 
the Institut des Sciences Politiques in Lille. Ka-
rolewski is co-convenor of the ECPR Standing 
Group “Identity” and is the managing editor of 
the „Annual of European and Global Studies”. 
His research interests include European iden-
tity, citizenship and nationalism in Europe; his 
more recent publications are European Identity 
Revisited (Routledge, 2016, with V. Kaina and 
S. Kuhn), Extraterritorial Citizenship in Postcom-
munist Europe (Rowman & Littlefield, 2015, with 
T. Agarin), Citizenship and collective Identity in 
Europe (Routledge, London 2010).
E-mail: karolewski@wbz.uni.wroc.pl

RAFAŁ KLEPKA – doktor nauk politycznych, ad- �
iunkt na Uniwersytecie Pedagogicznym w Kra-
kowie, zainteresowania naukowe: sposoby pre-
zentowania wybranych procesów politycznych 
przez media, komunikowanie polityczne, wpływ 
mediów na zachowania wyborcze. 
E-mail: klepka@up.krakow.pl
Rafał Klepka – PhD in political science, Assistant 
Professor at the Pedagogical University in Kra-
kow, research interests: media coverage of poli-
tics, political communication, media influence on 
voting behavior. E-mail: klepka@up.krakow.pl

ARTUR KOPKA – doktor filozofii w zakresie  �
nauk o polityce, magister studiów europejskich 
oraz germanistyki. Ukończył studia podyplomo-
we mediacji na WPiA UAM. Obecnie pracownik 
naukowy w Katedrze Politologii Porównawczej 
i asystent naukowy w Katedrze Studiów Euro-
pejskich Uniwersytetu Europejskiego Viadrina 
we Frankfurcie nad Odrą oraz pracownik dydak-
tyczny w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. W swojej pracy badawczej zajmuje 
się głównie rozwojem i sposobem funkcjonowa-
nia demokracji oraz populizmem i radykalizmem 
politycznym w Europie Zachodniej i Środkowo-
Wschodniej, doradztwem politycznym i lobbin-
giem w politycznym procesie decyzyjnym, proce-
sami integracji społecznej w polsko-niemieckim 
regionie przygranicznym oraz metodami ADR 
(alternative dispute resolution). 
E-mail: kopka@amu.edu.pl
Artur Kopka – PhD in political science, research 
associate at the Department of Comparative 
Politics and academic assistant at the Depart-
ment for European Studies at the European Uni-
versity Viadrina in Frankfurt (Oder), lecturer at 

the Adam Mickiewicz University Poland. Gradu-
ated in German Studies and European Studies. 
He comlited the postgraduate studies in media-
tion at the Faculty of Law and Administration at 
the Adam Mickiewicz University in Poznań. His 
research focuses on the development and func-
tioning of democracy, as well as on the political 
populist and radical right in Western and Cen-
tral Eastern Europe. His main research interests 
also include political advice and lobbying in the 
political decision-making process, social inte-
gration processes in the Polish-German border 
region and ADR (alternative dispute resolution) 
methods. E-mail: kopka@amu.edu.pl

KRZYSZTOF KOWALCZYK – dr hab. prof. w In- �
stytucie Politologii i Europeistyki Uniwersytetu 
Szczecińskiego. Zainteresowania badawcze: 
Kościół katolicki, partie polityczne, marketing 
wyborczy, najnowsza historia Polski. 
E-mail: partie2006@interia.pl
Krzysztof Kowalczyk – professor at the Institute 
of Political Science and European Studies at 
the University of Szczecin. Research interests: 
Catholic Church, political parties, electoral mar-
keting, the new history of Poland. 
E-mail: partie2006@interia.pl

MAGDALENA LORENC – dr, adiunkt na Wydzia- �
le Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersy-
tetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, człon-
kini Wydziałowej Grupy Badań nad Pamięcią 
Zbiorową; aktualne zainteresowania badawcze 
koncentrują się na zagadnieniach związanych 
z kulturą polityczną, upolitycznieniem dyskursów 
muzealnych oraz praktykami komemoracyjnymi 
w sztuce i w instytucjach muzealnych. 
E-mail: magdalena.lorenc@amu.edu.pl
Magdalena Lorenc – PhD, assistant professor at 
the Faculty of Political Sciences and Journalism 
of Adam Mickiewicz University in Poznań, Po-
land, member of the Collective Memory Faculty 
Research Group; her current interests focus on 
questions of the political culture, politicization of 
museum discourses and commemorative dis-
courses in art and museum institutions. 
E-mail: magdalena.lorenc@amu.edu.pl

THOMAS MEHLHAUSEN – dr, jest adiunktem  �
w Katedrze Politycznej Uniwersytetu Poczdam-
skiego. Dr Mehlhausen był profesorem wizytu-
jącym na Uniwersytecie RUDN w Moskwie, na 
Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie w Pa-
dwie, Uniwersytecie Reunion, Nowym Uniwersy-
tecie w Lizbonie oraz wizytującym badaczem na 
Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa. Jego zainte-
resowania badawcze to integracja europejska, 
polityka wschodnia UE oraz relacje polsko-nie-
mieckie. Najnowsze publikacje: European Union 
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enlargement. Material interests, community 
norms and anomie (Routledge, 2015), Poland’s 
EU-Council Presidency under Evaluation. Navi-
gating Europe through Stormy Waters (Nomos, 
2014, wraz z I. P. Karolewskim i M. Sus), Unstrit-
tig und doch umstritten. Europäische Solidarität 
in der Eurokrise, „Politische Vierteljahresschrift” 
2013, 54:1, s. 50–74 (wraz z H. Klegerem). 
E-mail: mehlhaus@uni-potsdam.de
Thomas Mehlhausen – PhD, is assistant profes-
sor at the chair of political theory at the Univer-
sity of Potsdam. He has been visiting professor 
at the RUDN University in Moscow, University of 
Wroclaw, the University of Padua, the University 
of Reunion and the Universidade Nova in Lisbon 
as well as visiting scholar at the Johns Hopkins 
University. His fields of expertise comprise Euro-
pean integration, EU enlargements, EU Eastern 
policy and German-Polish relations. His recent 
publications are European Union enlargement. 
Material interests, community norms and anomie 
(Routledge, 2015), Poland’s EU-Council Presi-
dency under Evaluation. Navigating Europe 
through Stormy Waters (Nomos, 2014) (ed. with 
I. P. Karolewski and M. Sus) and Unstrittig und 
doch umstritten. Europäische Solidarität in der 
Eurokrise, „Politische Vierteljahresschrift” 2013, 
54:1, p. 50–74 (with H. Kleger). 
E-mail: mehlhaus@uni-potsdam.de

WOJCIECH OPIOŁA – dr, adiunkt w Pracowni  �
Polityki Lokalnej Uniwersytetu Opolskiego; se-
kretarz redakcji czasopisma naukowego „Pogra-
nicze. Polish Borderlands Studies”. 
E-mail: wopiola@uni.opole.pl
Wojciech Opioła – PhD, assistant professor at 
the Institute of Political Science (University of 
Opole). Since 2013 is an managing editor of the 
„Pogranicze. Polish Borderlands Studies” aca-
demic journal. E-mail: wopiola@uni.opole.pl

MARCIN PIECHOCKI – adiunkt na Wydziale  �
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersyte-
tu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zaintere-
sowania naukowe koncentrują się wokół nowych 
mediów oraz relacji systemu politycznego z sys-
temem medialnym. 
E-mail: marcin.piechocki@amu.edu.pl
Marcin Piechocki – Assistant Professor at the 
Faculty of Political Science and Journalism of 
AMU. His interests are focused around new me-
dia and relations between media and political 
systems. E-mail: marcin.piechocki@amu.edu.pl

MAREK REWIZORSKI �  – doktor habilitowany 
nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, 
prawnik, adiunkt w Instytucie Politologii Uniwer-
sytetu Gdańskiego. Zainteresowania naukowe: 

międzynarodowe stosunki gospodarcze, zwłasz-
cza zagadnienia związane z regionalizacją i glo-
balizacją gospodarki światowej, problematyka 
global economic governance, teoria stosunków 
międzynarodowych, system instytucjonalny UE, 
bezpieczeństwo energetyczne. 
E-mail: marcuser@o2.pl
Marek Rewizorski – political science, lawyer, 
assistant professor at the Institute of Political 
Science at the University of Gdansk. Research 
interests: international economic relations, es-
pecially issues related to regionalization and glo-
balization of the world economy, issues of global 
economic governance, theory of international 
relations, institutional system of the EU, energy 
security. E-mail: marcuser@o2.pl

JACEK K. SOKOŁOWSKI – jest prawnikiem  �
i politologiem. Od 2012 r. kieruje Centrum Badań 
Ilościowych nad Polityką UJ, interdyscyplinar-
nym ośrodkiem badawczym powołanym w celu 
inicjowania i prowadzenia empirycznych badań 
nad prawem i polityką. 
E-mail: jacek.sokolowski@uj.edu.pl
Jacek K. Sokołowski – is a lawyer and a politi-
cal scientist. From 2012 he is a director of the 
Center for Quantitative Research in Political Sci-
ence of the Jagiellonian University, conducting 
empirical research on law and politics. 
E-mail: jacek.sokolowski@uj.edu.pl

DARIUSZ STOLICKI – wykonawca projektów  �
badawczych w Centrum Badań Ilościowych nad 
Polityką UJ, doktorant w Katedrze Konstytucjo-
nalizmu i Ustrojów Państwowych Instytutu Nauk 
Politycznych i Stosunków Międzynarodowych 
UJ. Prowadzi badania m.in. nad systemami 
prawnymi i politycznymi Stanów Zjednoczonych 
i innych krajów anglosaskich, stanowieniem pra-
wa i legislaturami (zarówno w ujęciu ilościowym, 
jak i porównawczym), matematyką wyborczą 
oraz zastosowaniami matematyki i informatyki 
w badaniach politologicznych. 
E-mail: dariusz.stolicki@uj.edu.pl
Dariusz Stolicki – researcher at the Jagiellonian 
Center for Quantitative Research in Political 
Science, Ph.D. candidate at the Chair of Con-
stitutionalism and Government Systems of the 
Institute of Political Science and International 
Relations of the Jagiellonian University. His 
research interests include legal and political 
systems of the United States and other English-
language countries, lawmaking and legislative 
studies (quantiative and comparative), electoral 
mathematics and applications of mathematics 
and IT in political science research. 
E-mail: dariusz.stolicki@uj.edu.pl




