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MARZENA BARAŃSKA – PhD, assistant profes- �
sor at the Institute of Culture of the Jagiellonian 
University in Cracow, PhD in Humanities, Master 
of Journalism and Law, completed both: judicial 
and counseling applications. Focuses her re-
search on issues related to the functioning of the 
media market, honesty of competitive practices 
as well as regulation of economic expression.  
E-mail: marzena.baranska@inetria.pl
Marzena Barańska – dr hab., adiunkt w Instytu-
cie Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego w Kra-
kowie, dr hab. nauk humanistycznych, magister 
dziennikarstwa i prawa, ukończyła aplikacje sę-
dziowską i radcowską. Przedmiotem badań są 
zagadnienia dotyczące funkcjonowania rynku 
medialnego, uczciwości praktyk konkurencyj-
nych, reglamentacji wypowiedzi gospodarczej. 
E-mail: marzena.baranska@inetria.pl

AHMET BURAK – PhD student in Faculty of Po- �
litical Science and International Studies at the 
Nicolaus Copernicus University in Toruń. Master 
of management Immanuel Kant Baltic Federal 
University, Kaliningrad, the Russian Federation 
(2012). Academic interests: Foreign relations of 
Turkey, Middle East, foreign relations of Russia, 
Caucasus region, European Union, foreign rela-
tions of Poland, Balkans, Baltic region, Eastern 
Europe and Kaliningrad. 
E-mail: ahmet83burak@gmail.com.
Ahmet Burak – doktorant w zakresie nauk o po-
lityce na Wydziale Politologii i Studiów Między-
narodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. Ukończył studia magisterskie na 
Wydziale Ekonomii i Zarządzania Bałtyckiego 
Uniwersytetu Federalnego im. I. Kanta w Kali-
ningradzie (Rosja) w 2012 roku. Zainteresowa-
nia naukowe: polityka zagraniczna Turcji oraz 
Bliskiego Wschodu, polityka zagraniczna Rosji, 
regionu Kaukazu, Unii Europejskiej, polityka za-
graniczna Polski, Bałkanów, regionów Bałtyku, 
Europy Wschodniej i Kaliningradu. 
E-mail: ahmet83burak@gmail.com.

BELÉN FERNÁNDEZ-GARCÍA – PhD candidate  �
of Political Science at the University of Granada, 
Spain. She received her BA in Political Sciences 
and Public Administration with honours in 2013 
and her MA in Social Problems in 2014. Since 
2014, she is a research assistant in the Depart-
ment of Political Science at the University of 
Granada. Her research interests are populism, 
anti-establishment actors and radical political 
parties in Western Europe. She has participated 

in several congresses and she has recently pub-
lished an article co-authored with Prof. Óscar 
Luengo in “Zeitschrift für Vergleichende Politik-
wissenschaft”, entitled Emergent anti-establish-
ment political parties in Europe: exploring les-
sons from Southern Europe. In addition, she has 
developed teaching tasks in the field of Political 
Communication at the same university. 
E-mail: bfgarcia@ugr.es
Belén Fernández-García – doktorantka nauk 
politycznych na Uniwersytecie w Grana-
dzie w Hiszpanii. Uzyskała tytuł licencjata 
nauk politycznych i administracji publicznej 
z wyróżnieniem w 2013 r. oraz magistra dziedzi-
nie problemów społecznych w 2014 r. Od 2014 r. 
Jest asystentką na Wydziale Nauk Politycznych 
Uniwersytetu w Granadzie. Jej zainteresowania 
badawcze obejmują populizm, czynniki anty-
establishmentu i radykalne partie polityczne 
w Europie Zachodniej. Uczestniczyła w kilku 
kongresach i niedawno opublikowała w “Zeits-
chrift für Vergleichende Politikwissenschaft” 
współautoryzowany przez prof. Óscara Luengo 
artykuł zatytułowany Powstające anty-establish-
mentowe partie polityczne w Europie: ucząc się 
na przykładach Europy Południowej. Poza tym, 
prowadzi zajęcia dydaktyczne w dziedzinie ko-
munikacji politycznej na tym samym uniwersyte-
cie. E-mail: bfgarcia@ugr.es

ALEKSANDRA GASZTOLD – PhD, assistant  �
professor in the Institute of Political Science at 
the University of Warsaw, Poland); key area of 
research: German studies, studies on terror-
ism and female terrorism. A scholarship holder 
of the University of Indiana in Bloomington, the 
University of Konstanz and the Vienna Uni-
versity. Expert of the Centre of Political Analy-
sis of the University of Poland (OAP UW) and 
Government Centre for Security (RCB). Author 
of various works on counterterrorism and intel-
ligence studies, including a book entitled Secret 
Service in the Contemporary State (edited with 
Z. Siemiątkowski, original title: Służby specjale 
w państwie współczensym). 
E-mail: a.gasztold@uw.edu.pl
Aleksandra Gasztold – dr, politolog, adiunkt 
w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu 
Warszawskiego. Prowadzi badania niemco-
znawcze oraz nad terroryzmem z udziałem ko-
biet. Stypendystka m.in. Uniwersytetu Indiana 
w Bloomington, Uniwersytetu w Konstancji i Uni-
wersytetu Wiedeńskiego. Ekspert Ośrodka Ana-
liz Politologicznych UW (OAP UW) i Rządowe-
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go Centrum Bezpieczeństwa (RCB). Wybrane 
publikacje: współredakcja z Z. Siemiątkowskim 
Służby specjalne w państwie współczesnym 
(Warszawa 2016), Płeć terroryzmu – wprowa-
dzenie do zagadnienia, Kwartalnik Naukowy 
OAP UW “e-Politikon” 2016, nr XX. 
E-mail: a.gasztold@uw.edu.pl

FRANCISCO GÓMEZ MARTOS – former official  �
of the European Parliament, Head of the Institu-
tional Cooperation Unit at the European Parlia-
ment’s Directorate General for Presidency, Di-
rectorate for relations with national parliaments. 
Before joining the EU, he was a Professor of 
Public Finance at the Universidad Autónoma de 
Madrid for ten years and he is currently a col-
laborator with the Institute of European Studies 
of the FUSL (Faculté Universitaire Saint-Louis) 
in Brussels and with the Faculty of Political Sci-
ences and Journalism at Adam Mickiewicz Uni-
versity in Poznań. He is also a lecturer in public 
agencies, universities and business schools in 
Spain, France, Poland, Italy and Taiwan. 
E-mail: francisco.gomezmartos@gmail.com
Francisco Gómez Martos – były urzędnik Parla-
mentu Europejskiego, szef Wydziału ds. Współ-
pracy Instytucjonalnej w Dyrekcji Generalnej ds. 
Prezydencji Parlamentu Europejskiego i Dyrek-
cji ds. Stosunków z Parlamentami Krajowymi. 
Przed podjęciem pracy w Unii Europejskiej był 
przez dziesięć lat profesorem finansów pu-
blicznych w Universidad Autónoma de Madrid, 
a obecnie współpracuje z Instytutem Studiów 
Europejskich FUSL (Faculté Universitaire Saint-
Louis) w Brukseli i Wydziałem Nauk Politycz-
nych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Jest także wykładow-
cą instytucji publicznych, uniwersytetów i szkół 
biznesu w Hiszpanii, Francji, Polsce, Włoszech 
i na Tajwanie. 
E-mail: francisco.gomezmartos@gmail.com

RUSIF HUSEYNOV – is a Baku-based research- �
er. He is the co-founder and editor-in-chief of 
The Politicon online political journal. Rusif Hus-
eynov’s main interests are geopolitics and peace 
and conflict studies, while his focus area covers 
mainly Eastern Europe, Middle East, Caucasus 
and Central Asia. 
E-mail: r.huseynov@thepoliticon.net
Rusif Huseynov – jest pracownikiem naukowym 
z Baku. Jest współzałożycielem i redaktorem 
naczelnym internetowego dziennika polityczne-
go The Politicon Online. Głównymi zaintereso-
waniami Rusifa Huseynova są geopolityki oraz 
badania nad pokojem i konfliktami, w których 
skupia się głównie na Europie Wschodniej, Bli-
skim Wschodzie, Kaukazie i Azji Centralnej. 
E-mail: r.huseynov@thepoliticon.net

JAKUB JAKUBOWSKI �  – adjunct in Faculty of 
Political Science and Journalism, Adam Mickie-
wicz University in Poznań, Poland. He is inter-
ested in communication science, especially in 
the field of social media and politics. Besides 
academic work, he is co-creator of ProScholars 
– online platform of own research promotion. 
E-mail: jakub.jakubowski@amu.edu.pl
Jakub Jakubowski – adiunkt na Wydziale Nauk 
Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizu-
je się w zagadnieniach dotyczących szeroko 
pojętej komunikacji, ze szczególnym uwzględ-
nieniem mediów społecznościowych. Oprócz 
aktywności naukowej i dydaktycznej spełnia się 
też jako praktyk działań promocyjnych, będąc 
współtwórcą platformy ProScholars.pl – projektu 
promocji dorobku naukowego w internecie. 
E-mail: jakub.jakubowski@amu.edu.pl

ALEKSANDRA KANIEWSKA-SĘBA – PhD, is  �
a senior lecturer at Adam Mickiewicz University 
in Poznań. Co-author of articles and books on 
the new concept of marketing, marketing com-
munications, marketing research and analysis. 
Cooperates with companies in the field of mar-
keting research and consulting. 
E-mail: aleksandra.kaniewska@amu.edu.pl
Aleksandra Kaniewska-Sęba – PhD is a se-
nior lecturer at Adam Mickiewicz University in 
Poznan. Co-author of articles and books on 
the new concept of marketing, marketing com-
munications, marketing research and analysis. 
Cooperates with companies in the field of mar-
keting research and consulting. 
E-mail: aleksandra.kaniewska@amu.edu.pl

MIRA MALCZYŃSKA-BIAŁY – PhD, is assistant  �
professor at Rzeszów University (Institute of Po-
litical Science). In her research she focuses on 
consumer law and policy in Europe and USA as 
well as European Union politics and European 
integration process. Her publications include, 
among others, a monographs on Evolution 
of consumer policy in Poland after year 1989 
(2012), Alternative dispute resolution in Podkar-
packie Voivodeship (2016) and a number of pa-
pers on the consumer law and policy in Europe 
and United States of America. 
E-mail: mira19@interia.pl
Mira Malczyńska-Biały – dr, jest adiunktem w In-
stytucie Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszow-
skiego. Jej zainteresowania badawcze koncen-
trują się na polityce konsumenckiej i prawach 
konsumenta w Europie i USA, zagadnieniach 
prawa europejskiego, polityk szczegółowych UE 
i integracji europejskiej. Jest autorką m.in. mo-
nografii Ewolucja polityki konsumenckiej w Pol-
sce po 1989 roku (2012), Alternatywne sposoby 
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pozasądowego rozwiązywania sporów konsu-
menckich w województwie podkarpackim (2016) 
oraz licznych artykułów opublikowanych w cza-
sopismach naukowych i pracach zbiorowych. 
E-mail: mira19@interia.pl

JOANNA MARSZAŁEK-KAWA – PhD, associate  �
professor, Head of the Political System of Re-
public of Poland Faculty in Politology and Inter-
national Studies Division of Nicolaus Copernicus 
University in Toruń. Academic interests: Europe-
an parliamentarism, Asian problematics (broadly 
understood), political system of Republic of Po-
land, constitutional systems in the world, unfair 
competiotion, local government, European Un-
ion. E-mail: kawadj@box43.pl
Joanna Marszałek-Kawa – prof. dr hab., kierow-
nik Katedry Systemu Politycznego RP na Wy-
dziale Politologii i Studiów Międzynarodowych 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Za-
interesowania naukowe: parlamentaryzm euro-
pejski, szeroko pojęta problematyka azjatycka, 
system polityczny RP, systemy konstytucyjne 
państw świata, nieuczciwa konkurencja, samo-
rząd terytorialny, Unia Europejska. 
E-mail: kawadj@box43.pl

ÓSCAR G. LUENGO – associate professor,  �
Department of Political Science (U. Granada, 
Spain); Chair of the Research Committee on 
Political Communication (RC22), International 
Political Science Association (IPSA); Director of 
the Ibero American School of Local Government 
(Ibero American Municipalists Union – UIM); 
Former Vicedean for International Relations. 
Distinguished Senior Research Scholar for the 
Institute for Public Management and Community 
Service, Florida International University.  Euro-
pean PhD at U. Complutense de Madrid; MA 
in Data Analysis; MA. in Political Science and 
Constitutional Law. Research fellow at Amster-
dam School of Communication Research (The 
Netherlands), U. of Mainz (Germany), European 
University Institute (Italy) and U. Tecnológica 
de Monterrey (México). Visiting professor at the 
U. of California, Berkeley (US), U. Ritsumeikan 
(Japan), U. of Saint Louis (US), U. of Anadolu 
(Turkey), U. of Plzen (Czech Republic) and 
U. Buenos Aires (Argentina). 
E-mail: ogluengo@ugr.es
Óscar G. Luengo – profesor nadzwyczajny, 
Wydział Nauk Politycznych (Uniwersytet w Gra-
nadzie, Hiszpania); przewodniczący Komisji 
Badań nad Komunikacją Polityczną (RC22) 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauk Poli-
tycznych (IPSA); dyrektor Ibero-Amerykańskiej 
Szkoły Samorządu Terytorialnego (Związek Miast 
Ibero-Amerykańskich – UIM); były prodziekan 
ds. Stosunków Międzynarodowych. Starszy pra-

cownik naukowy Instytutu Zarządzania Publicz-
nego i Służb Społecznych na Międzynarodowym 
Uniwersytecie Florydy. Doktorat europejski na 
Uniwersytecie Complutense de Madrid; magis-
ter analizy danych; magister nauk politycznych 
i prawa konstytucyjnego. Pracownik naukowy 
w Amsterdamskiej Szkole Badań Komunikacyj-
nych (Holandia), a także na Uniwersytecie Mainz 
(Niemcy), w Instytucie Uniwersytetu Europej-
skie go (Włochy) i na Uniwersytecie Technicz-
nym de Monterrey (Meksyk). Wizytujący profe-
sor na Uniwersytecie Kalifornijskim, Berkeley 
(USA), Uniwersytecie Ritsumeikan (Japonia), 
Uniwersytecie Saint Louis (USA), Uniwersyte-
cie Anadolu (Turcja), Uniwersytecie Pilzneńskim 
(Republika Czeska) i Uniwersytecie Buenos Ai-
res (Argentyna). E-mail: ogluengo@ugr.es

BEATA PAJĄK-PATKOWSKA – PhD, psycholo- �
gist and political scientist, assistant professor at 
the Faculty of Political Science and Journalism 
of Adam Mickiewicz University in Poznań. Her 
scientific interests focus on political activities of 
citizens within democratic conditions, the place 
of women in political sphere, political psychobi-
ography as well as the directions of democracy 
development within states of the Central and 
Eastern Europe. The author of a monograph and 
over thirty articles on the above subjects, coor-
dinator of the Polish-Hungarian research project 
on political transformations within the both 
states, the author of numerous empirical studies 
on democracy, political activity and determinants 
of political activities of women. 
E-mail: beata.pajak@amu.edu.pl
Beata Pająk-Patkowska – dr, psycholożka i poli-
tolożka, adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych 
i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewi-
cza w Poznaniu. Jej zainteresowania naukowe 
koncentrują się wokół aktywności politycznej 
obywateli w warunkach demokratycznych, miej-
sca kobiet w sferze politycznej, psychobiografii 
politycznych, a także kierunków rozwoju demo-
kracji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. 
Autorka monografii oraz ponad trzydziestu 
artykułów poświęconych tym zagadnieniom, 
koordynatorka polsko-węgierskiego projektu 
badawczego poświęconego przemianom za-
chodzącym w obu krajach, autorka wielu badań 
empirycznych dotyczących demokracji, aktyw-
ności politycznej oraz uwarunkowań aktywno-
ści politycznej kobiet. 
E-mail: beata.pajak@amu.edu.pl

PIOTR PAWEŁCZYK – associate professor  �
in Faculty of Political Science and Journalism, 
Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland. 
Head of Department of Political Marketing and 
Social Engineering. He researches into social 
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influence and public opinion shaped by mass 
media. His most known book is Socjotechniczne 
aspekty gry politycznej. 
E-mail: piotr.pawelczyk@amu.edu.pl
Piotr Pawełczyk – profesor nadzwyczajny na 
Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu, kierownik Zakładu Marketingu Politycznego 
i Socjotechniki. Bada zagadnienia związane 
z wywieraniem wpływu społecznego oraz kształ-
towaniem opinii publicznej poprzez środki maso-
wego przekazu. Jego najbardziej znana książka 
to Socjotechniczne aspekty gry politycznej. 
E-mail: piotr.pawelczyk@amu.edu.pl

PIOTR POCHYŁY – assistant professor in the  �
Department of International Relations of the In-
stitute of Political Science, University of Zielona 
Góra. E-mail: piotr_pochyly@yahoo.com.
Piotr Pochyły – adiunkt w Zakładzie Stosunków 
Międzynarodowych Instytutu Politologii Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego. 
E-mail: piotr_pochyly@yahoo.com.

RAFAŁ RIEDEL – PhD holder in Political Sci- �
ence, Jean Monnet Professor, habilitated (in EU 
Studies) at the University of Wrocław, gradu-
ated at the Silesian University and Economic 
University in Katowice; adjunct at the European 
Studies Department of Political Science Insti-
tute of the Opole University, earlier also: guest 
researcher at ARENA (Centre for European 
Studies) at the University of Oslo, Gastdozent 
at TUC and Wissenschaftslische Mitarbeiter 
w ETH Zurich. Previously engaged in educa-
tional and research programmes, as a scholar, 
co-organiser or fellow, at European University 
Institute, Open Society Institute, Deutscher Aka-
demischer Austauschdienst, Marie Curie Fellow-
ship Programme, Max Planck Institute, Europe-
an Values Network, Fundacji Rozwoju Systemu 
Edukacji – EEA / Norway Grants. Scientific inter-
ests: European integration process, institutions 
and policies, Europeanisation, energy security 
in Europe, democratic deficit, transitology, con-
sidology and other problematic in the field of po-
litical science, European studies and economy. 
E-mail: riedelr@wp.pl
Rafał Riedel – dr hab., prof. UO, absolwent Uni-
wersytetu Śląskiego i Akademii Ekonomicznej 
(dziś Uniwersytetu Ekonomicznego) w Katowi-
cach; doktorat w Instytucie Nauk Politycznych 
i Dziennikarstwa; adiunkt w Katedrze Studiów 
Europejskich Uniwersytetu Opolskiego, profe-
sor Jean Monnet; wykładał m.in. w Roterdamie, 
StGallen, Valencji, Miami, Bratysławie, Chem-
nitz i Berlinie; stypendysta Open Society Insti-
tute, Deutscher Akademischer Austauschdienst, 
Marie Currie Fellowships Programme, FSS, 

CRUS/SCIEX NMB, European Values Network, 
Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – EEA / 
Norway Grants; uczestnik i organizator licznych 
projektów badawczych i edukacyjnych w Euro-
pie i USA; autor ponad stu publikacji o tematyce 
społeczno-polityczno-ekonomicznej (monogra-
fie, prace zbiorowe, art. naukowe i publicystycz-
ne). Zainteresowania badawcze: proces inte-
gracji europejskiej, instytucje i polityki unijne, 
Europeizacja, bezpieczeństwo energetyczne 
w Europie deficyt demokratyczny, tranzytologia, 
konsolidologia oraz inna problematyka z obsza-
ru politologii, studiów europejskich i ekonomii. 
E-mail: riedelr@wp.pl

ŁUKASZ SCHEFFS – PhD, assistant profes- �
sor at the Department of Political Marketing and 
Social Engineering, Faculty of Political Science 
and Journalism, Adam Mickiewicz University in 
Poznań; AMU Foundation scholar, lecturer, au-
thor of dozens of academic and popular papers, 
expertise and journalistic articles. A theorist and 
practitioner of political marketing. A member of 
local government. 
E-mail: lukasz.scheffs@amu.edu.pl
Łukasz Scheffs – adiunkt w Zakładzie Marke-
tingu Politycznego i Socjotechniki na Wydziale 
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersy-
tetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Sty-
pendysta Fundacji UAM. Autor kilkudziesięciu 
artykułów naukowych i popularnonaukowych. 
Teoretyk i praktyk marketingu politycznego, sa-
morządowiec. 
E-mail: lukasz.scheffs@amu.edu.pl

ALEKSANDRA SULIKOWSKA – MA, a gradu- �
ate of International Relations, Political Science 
and Journalism and Social Communication at 
the Faculty of Political Sciences and Journalism, 
Adam Mickiewicz University in Poznań. She is 
a PhD student at the Faculty of Political Market-
ing and Social Engineering, Adam Mickiewicz 
University. Her research interests include post-
politics, consumerism, criticism of popular cul-
ture, social media and trendwatching. 
E-mail: aleksandra.sulikowska@amu.edu.pl
Aleksandra Sulikowska – absolwentka sto-
sunków międzynarodowych, politologii oraz 
dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Wy-
dziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Doktorantka w Zakładzie Marketingu Politycz-
nego i Socjotechniki Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Jej zainteresowania 
koncentrują się wokół zagadnień związanych 
z postpolityką, konsumeryzmem, krytyką kultu-
ry popularnej, mediami społecznościowymi oraz 
trendwatchingiem. 
E-mail: aleksandra.sulikowska@amu.edu.pl
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ADAM SZYMAŃSKI – associate professor in the  �
Institute of Political Science, University of War-
saw; in 2004–2011 analyst in the Polish Institute 
of International Affairs. Expert in the enlarge-
ment of the European Union, political system 
and foreign policy of Turkey. 
E-mail: ar.szymanski@uw.edu.pl
Adam Szymański – dr hab., adiunkt w Instytucie 
Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskie-
go, w latach 2004–2011 analityk w Polskim In-
stytucie Spraw Międzynarodowych. Ekspert ds. 
polityki rozszerzania UE, systemu politycznego 
i polityki zagranicznej Turcji. 
E-mail: ar.szymanski@uw.edu.pl

EWELINA WAŚKO-OWSIEJCZUK – assistant  �
professor at the Institute of History and Political 
Science at the University of Białystok, of which 
she is a graduate. She later graduated from 
the Faculty of Journalism and Political Science 
at the University of Warsaw (MA in Political 
Science, PhD in Political Science). Scholar-
ship recipient of the Roosevelt Study Center 
in Middelburg (2016) and the John F. Kennedy 
Institute for North American Studies at the Ber-
lin Freie Universität (2017). President of the 
Board of the Polish Society of Political Science 
– Białystok Branch. Her research centers on 
US security policy, focusing on issues such as 
combating terrorism, the transformation of the 
US intelligence community after 2001, and the 
study of US foreign policy in the Middle East. 
Selected publications: Polityka bezpieczeństwa 
narodowego Stanów Zjednoczonych Ameryki 
w latach 2001–2009, Kraków 2014, pp. 330; 
National Security Letters – A Controversial FBI 
Tool to Fight Terrorism, „Internal Security” 2015, 
vol. 7(2), pp. 71–90; The American Military 
Strategy to Combat the ‘Islamic State’ in Iraq 
and Syria: Assumptions, Tactics and Effective-
ness, „Polish Political Science Yearbook” 2016, 
vol. 45, pp. 317–336; Geostrategia Stanów Zjed-
noczonych w dobie „rewolucji łupkowej”, „Studia 
Politycz ne” 2016, no. 1(41), pp. 153–176; Globali-
zacja tortur – o programie tajnych więzień CIA 
na świecie, „Politeja. Pismo Wydziału Studiów 
Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu 
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