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ANDRZEJ GAŁGANEK – prof. zw. dr hab., po- �
litolog, filozof, kierownik Zakładu Stosunków 
Międzynarodowych Wydziału Nauk Politycz-
nych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania 
badawcze A. Gałganka koncentrują się wokół 
problemów stosunków międzynarodowych, ze 
szczególnym uwzględnieniem teorii i historii 
stosunków międzynarodowych. Jego ostatnie 
książki poświęcone są historii teoretyzowania 
o stosunkach międzynarodowych (Historia teorii 
stosunków międzynarodowych, PWN, Warsza-
wa 2009) oraz historii stosunków międzynarodo-
wych (Historia stosunków międzynarodowych. 
Nierówny i połączony rozwój, Elipsa, Warszawa 
2013). Historia stosunków międzynarodowych 
w 2014 roku została uznana w Ogólnopolskim 
Konkursie im. Profesora Czesława Mojsiewicza 
za „Najlepszą Książkę o Tematyce Politologicz-
nej w 2013 roku”. W latach 2009–2013 autor 
był wice-przewodniczącym Zarządu Głównego 
Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodo-
wych. E-mail: andrzej.galganek@amu.edu.pl
Andrzej Gałganek – full professor, political sci-
entist, philosopher. Head of the Department of 
International Relations at the Faculty of Politi-
cal Science and Journalism, Adam Mickiewicz 
University in Poznań. Professor Gałganek’s 
research interests are focused around Interna-
tional Relations, and in particular their theory 
and history. His latest books explore the history 
of the theory of International Relations (Historia 
teorii stosunków międzynarodowych [History 
of the theory of International Relations, PWN, 
Warszawa 2009) and history of international re-
lations (Historia stosunków międzynarodowych. 
Nierówny i połączony rozwój [History of Inter-
national Relations. Uneven and Combined De-
velopment], Elipsa, Warszawa 2013). In 2014, 
the latter received the Foundation of Czesław 
Mojsiewicz award for “The Best Book in Politi-
cal Science 2013.” From 2009 to 2013 he was 
Vice-President of the Management Board of the 
Polish Society of International Studies (PTSM). 
E-mail: andrzej.galganek@amu.edu.pl

ALEKSANDRA GASZTOLD – dr, politolog, ad- �
iunkt w Katedrze Nauk o Bezpieczeństwie, na 
Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Mię-
dzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. 
Prowadzi badania nad terroryzmem i polityką 
bezpieczeństwa Niemiec. Redaktor tematyczny 
(nauki o bezpieczeństwie) Kwartalnika nauko-
wego OAP UW „E-Politikonu” Ośrodka Analiz 

Politologicznych UW. Ekspert społeczny Rzą-
dowego Centrum Bezpieczeństwa w zakresie 
zdarzeń o charakterze terrorystycznym. Wybra-
ne publikacje: A Feminist Approach to Security 
Studies, „Przegląd Politologiczny” 2017, nr 3; 
Służby specjalne we współczesnym państwie 
(współred. Z. Siemiątkowski, Warszawa 2016). 
E-mail: a.gasztold@uw.edu.pl
Aleksandra Gasztold – PhD, political scientist, 
Assistant Professor at the Department of Secu-
rity Sciences, Faculty of Political Sciences and 
International Studies, University of Warsaw. She 
conducts research on terrorism and German 
security policy. Thematic editor (security sci-
ences) of the “e-Politikon” Academic Quarterly 
of the Political Analyses Center of the University 
of Warsaw. Expert of the Government Security 
Center in the field of counterterrorism. Selected 
publications: A Feminist Approach to Security 
Studies, “Przegląd Politologiczny” 2017, no. 3; 
Służby specjalne we współczesnym państwie 
[Special services in a modern state] (co-editor 
Z. Siemiątkowski, Warsaw 2016). 
E-mail: a.gasztold@uw.edu.pl

MAREK GÓRKA – doktor nauk politycznych, ad- �
iunkt na Wydziale Humanistycznym Politechniki 
Koszalińskiej, zainteresowania naukowe: polity-
ka cyberbezpieczeństwa, wywiad i kontrwywiad, 
rywalizacja wyborcza, przywództwo charyzma-
tyczne, karnawalizacja życia publicznego. 
E-mail: marek_gorka@wp.pl
Marek Górka – PhD in political science, As-
sistant Professor at the Faculty of Humanities, 
Koszalin University of Technology; research 
interests: cybersecurity policy, intelligence and 
counterintelligence, election competition, char-
ismatic leadership, carnivalization of public life. 
E-mail: marek_gorka@wp.pl

ADAM KIRPSZA – doktor nauk społecznych  �
w zakresie nauk o polityce, adiunkt w Instytucie 
Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodo-
wych Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwent 
stosunków międzynarodowych i prawa. Jego 
zainteresowania to: proces legislacyjny w Unii 
Europejskiej, teoria negocjacji, polityki publiczne 
oraz metody ilościowe. 
E-mail: a.kirpsza@gmail.com
Adam Kirpsza – Assistant Professor at the In-
stitute of Political Science and International Re-
lations at the Jagiellonian University in Cracow. 
He holds a PhD in Political Science, MA in Inter-
national Relations and MA in Law. His research 
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focuses on the European Union’s lawmaking, 
negotiation theory, public policies and quantita-
tive methods. E-mail: a.kirpsza@gmail.com

KRYSTYNA LESZCZYŃSKA – dr hab., polito- �
log, prawnik; adiunkt w Zakładzie Dziennikar-
stwa Wydziału Politologii UMCS. Zainteresowa-
nia badawcze koncentrują się na: problemach 
transformacji społeczno-ustrojowej w Polsce, po 
1989 r., elitach władzy publicznej oraz zagadnie-
niach partycypacji publicznej kobiet. 
E-mail: kles@hektor.umcs.lublin.pl
Krystyna Leszczyńska – political scientist, law-
yer; Assistant Professor at the Journalism De-
partment, Faculty of Political Sciences, UMCS. 
Her research interests are focused on the prob-
lems of socio-political transformation in Poland 
after 1989, elites of public authorities and the is-
sues of public participation of women. 
E-mail: kles@hektor.umcs.lublin.pl

ROBERT ŁOŚ – dr nauk historycznych, dr hab.  �
w zakresie nauk o polityce, kierownik Katedry 
Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa 
UŁ, autor około 50 artykułów naukowych, 6 mo-
nografii, 7 publikacji zbiorowych. Zainteresowa-
nia naukowe koncentrują się na problematyce 
najnowszej polityki zagranicznej w wymiarze 
praktycznym i teoretycznym. 
E-mail: robert_los@uni.lodz.pl
Robert Łoś – PhD in History, Professor of Po-
litical Science, Head of the Department of the 
Theory of Foreign Policy and Security at the Uni-
versity of Łódź, author of more than 50 academic 
articles, 6 monographs, and 7 collective publica-
tions. His research interests focus on the latest 
issues of foreign policy in practical and theoreti-
cal terms. E-mail: robert_los@uni.lodz.pl

MUSFIROH – jest studentką studiów pierwszego  �
stopnia w Katedrze Stosunków Międzynarodo-
wych, Wydział Nauk Społecznych i Politycznych, 
Uniwersytet Muhammadiyah Malang (UMM). Jej 
zainteresowania badawcze koncentrują się wo-
kół zagadnień regionu Południowego Pacyfiku. 
E-mail: musfirah.ipink@gmail.com
Musfiroh – is a Bachelor Student at the Interna-
tional Relations Department, Faculty of Social 
and Political Sciences, University of Muham-
madiyah Malang (UMM). Her academic interests 
focus around the themes of South Pacific Stud-
ies. Email: musfirah.ipink@gmail.com.

PRZEMYSŁAW OSIEWICZ – profesor nadzwy- �
czajny na Wydziale Nauk Politycznych i Dzien-
nikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Stypendysta FULBRIGHT Senior 
Award, Visiting Professor na Georgetown Uni-
versity, Waszyngton (USA, 2016–2017). Stały 

współpracownik the Middle East Institute w Wa-
szyngtonie. Członek International Political Scien-
ce Association (IPSA); sekretarz IPSA Research 
Committee RC-18 (Asian Studies). Członek the 
International Studies Association (ISA). Wice-
prezes zarządu poznańskiego oddziału PTNP. 
Członek zarządu PTSM o/Poznań. Wykładał 
m.in. w Stanach Zjednoczonych, na Cyprze, 
w Turcji, Iranie i na Tajwanie. Autor i współautor 
pięciu monografii oraz ponad 70 artykułów i roz-
działów w publikacjach naukowych. Członek 
zwyczajny Towarzystwa Azji i Pacyfiku. 
E-mail: przemyslaw.osiewicz@amu.edu.pl
Przemysław Osiewicz – Associate Professor 
at the Faculty of Political Science and Journal-
ism, Adam Mickiewicz University in Poznań, 
Poland. FULBRIGHT Senior Award Visiting 
Scholar at Georgetown University, Washington 
D.C. (2016–2017). Non-Resident Fellow, the 
Middle East Institute, Washington D.C. Member 
of the International Political Science Association 
(IPSA); secretary of IPSA Research Committee 
RC-18 (Asian Studies). Member of the Interna-
tional Studies Association (ISA). Vice-president 
of the Board of the Polish Political Science Asso-
ciation (PTNP). Board member of the Polish In-
ternational Studies Association (PTSM), Poznań 
branch. Visiting lecturer of universities in the 
United States, Cyprus, Turkey, Iran, and Taiwan. 
Author and co-author of five monographs and 
over 70 book chapters and articles in political 
science and international relations. 
E-mail: przemyslaw.osiewicz@amu.edu.pl

MICHAŁ PIECHOWICZ – adiunkt w Katedrze  �
Prawa Międzynarodowego i Europejskiego 
WPiSM UMK. Autor publikacji z obszaru integracji 
europejskiej, mechanizmów decyzyjnych w UE, 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz 
przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawie-
dliwości UE. E-mail: piechowicz@umk.pl
Michał Piechowicz – Assistant Professor at the 
International and European Law Department, 
Faculty of Political Sciences and International 
Studies, Nicolaus Copernicus University. Author 
of publications on European integration, deci-
sion-making mechanisms in the EU, foreign and 
security policies as well as the area of freedom, 
security and justice of the EU. 
E-mail: piechowicz@umk.pl

ANNA POTYRAŁA – profesor w Zakładzie Sto- �
sunków Międzynarodowych na Wydziale Nauk 
Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Absolwent-
ka nauk politycznych (1999) i prawa (2001). 
Autorka czterech monografii i kilkudziesięciu ar-
tykułów naukowych. Zainteresowania naukowe 
oscylują wokół kwestii wymiaru sprawiedliwości 
i spraw wewnętrznych Unii Europejskiej, kwestii 
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uchodźczych, międzynarodowych trybunałów 
karnych i międzynarodowej ochrony praw czło-
wieka. E-mail: anna.potyrala@amu.edu.pl
Anna Potyrała – Professor at the Department 
of International Relations, Faculty of Political 
Science and Journalism, Adam Mickiewicz Uni-
versity in Poznań. She graduated in Political 
Science in 1999 and Law in 2001. Her publica-
tions, among others, include books: Contempo-
rary refugeeism (2005); State cooperation with 
international criminal tribunals and sovereignty 
(2010); The EU towards international criminal tri-
bunals. Genesis, concept and practice of coop-
eration (2012); and The UN towards the refugee 
problem – genesis, concept and practice of ac-
tivity (2015). Her research comprises the issues 
of EU Justice and Home Affairs, refugee issues, 
international criminal tribunals, and international 
protection of human rights. 
E-mail: anna.potyrala@amu.edu.pl

MATEUSZ WAJZER – adiunkt w Instytucie Nauk  �
Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Ślą-
skiego w Katowicach. Jego zainteresowania ba-
dawcze ogniskują się na zastosowaniach teorii 
gier w badaniach politologicznych. W swoich 
publikacjach podejmuje również problematykę 
ewolucji społecznej.

Mateusz Wajzer – Assistant Professor at the In-
stitute of Political Science and Journalism, Fac-
ulty of Social Sciences, University of Silesia in 
Katowice. Research areas: applications of game 
theory in political studies research and social 
evolution.

M. SYAPRIN ZAHIDI – MA, jest wykładowcą  �
w Katedrze Stosunków Międzynarodowych, Wy-
dział Nauk Społecznych i Politycznych, Uniwer-
sytet Muhammadiyah Malang (UMM). Od roku 
2018 pełni funkcję kierownika Katedry Stosun-
ków Międzynarodowych. Jego zainteresowania 
naukowe koncentrują się wokół zagadnień indo-
nezyjskiej polityki zagranicznej, międzynarodo-
wego prawa politycznego oraz badań regionu 
Południowego Pacyfiku. Jego artykuły opubliko-
wano w kilku periodykach. 
Email: syaprin123@gmail.com.
M. Syaprin Zahidi – MA, is a lecturer at the Inter-
national Relations Department, Faculty of Social 
and Political Sciences, University of Muham-
madiyah Malang (UMM). Starting in 2018, he 
has served as Head of the International Rela-
tions Department. His academic interests focus 
around the themes of Indonesian Foreign Policy, 
International Political Law and South Pacific 
Studies. His articles have been published in sev-
eral journals. Email: syaprin123@gmail.com




