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 � PAWEŁ BIELICKI – (ur. 1992) doktor nauk hu-
manistycznych z zakresu historii. Członek To-
warzystwa Azji i Pacyfiku w Toruniu. Współre-
daktor wraz z prof. Aleksandrem Lasikiem oraz 
dr Andrzejem Puratem książki – Współczesne 
problemy obszaru postradzieckiego (Bydgoszcz 
2019). Zainteresowania naukowe – problematy-
ka Związku Sowieckiego i współczesnej Rosji, 
Bliskiego i Dalekiego Wschodu oraz polskiej 
emigracji politycznej w Londynie po II wojnie 
światowej. Autor artykułów naukowych m.in. 
w „Studiach z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-
-Wschodniej”, „Sprawach Międzynarodowych”, 
„Studiach Politycznych”, „Athenaeum”, „Historii 
i Polityce”, „Nowej Polityce Wschodniej”, „Poli-
tyce i Społeczeństwie”, „Sensus Historiae” oraz 
„Securitologii”. 
E-mail: bielicki11@gmail.com
Paweł Bielicki – (born 1992) doctor of humani-
ties in the field of history. Member of the Asia 
and Pacific Society in Toruń. Co-editor with prof. 
Aleksander Lasik and dr Andrzej Purat of the 
book – Contemporary problems of the post-So-
viet area (Bydgoszcz 2019). Research interests 
– issues of the Soviet Union and contemporary 
Russia, the Middle and Far East, and Polish po-
litical emigration in London after World War II. 
Author of scientific articles, for example in “Stud-
ies of the History of Russia and Central and 
Eastern Europe”, “International Affairs”, “Political 
Studies”, “Athenaeum”, “History and Politics”, 
“New Eastern Politics”, “Politics and Society”, 
“Sensus Historiae” and “Securitologia”. 
E-mail: bielicki11@gmail.com

 � ZBIGNIEW BLOK – profesor senior na Uniwer-
sytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Wcześniej kierownik Zakładu Teorii Polityki, wi-
cedyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Dzien-
nikarstwa, prodziekan Wydziału Nauk Społecz-
nych UAM, członek Komitetu Nauk Politycznych 
PAN w kilku kadencjach, członek Komisji Akre-
dytacyjnej, dyrektor Instytutu Zarządzania w In-
stytucjach Samorządowych PWSZ w Kaliszu, 
członek kolegiów redakcyjnych i rad programo-
wych wielu czasopism naukowych. Jego zainte-
resowania badawcze koncentrują się ostatnio 
na problemach teorii polityki i metodologii. Autor 
ponad 150 publikacji, w tym 7 książek własnych, 
15 książek opublikowanych pod jego redakcją, 
70 rozdziałów w książkach pod redakcją oraz 
kilkudziesięciu artykułów w liczących się cza-

sopismach polskich i zagranicznych. Pod jego 
redakcją były publikowane podręczniki do nauk 
politycznych oraz leksykon wiedzy o społeczeń-
stwie. Wielokrotnie nagradzany za działalność 
naukową przez ministra i rektorów kilku polskich 
uczelni.
Zbigniew Blok – Senior professor at the Univer-
sity of Adam Mickiewicz in Poznań. Previously, 
head of the Department of Political Theory, vice-
director of the Institute of Political Sciences and 
Journalism, vice-dean of the Faculty of Social 
Sciences of the Adam Mickiewicz University, 
member of the Political Science Committee of 
the Polish Academy of Sciences in several 
terms, member of the Accreditation Committee, 
director of the Institute of Management at the 
Self-Government Institutions of the State Higher 
Vocational School in Kalisz, member of editorial 
boards and program boards of many scientific 
journals. His research interests have recently 
focused on the problems of policy theory and 
methodology. Author of over 150 publications, in-
cluding 7 own books, 15 books published under 
his editorship, 70 chapters in books he edited 
and several dozen articles in major Polish and 
foreign journals. Under his editorship, textbooks 
for political science and a lexicon of knowl-
edge about society were published. Repeatedly 
awarded for scientific activity by the minister and 
rectors of several Polish universities.

 � MACIEJ GÓRNY – politolog, prawnik – obecnie 
doktorant w Zakładzie Polityki Społecznej i Eko-
nomicznej Wydziału Nauk Politycznych i Dzien-
nikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Zainteresowania naukowe: ekono-
mia szczęścia, subiektywny dobrostan, polityka 
społeczna, prawo wyborcze.
E-mail: maciej.gorny@amu.edu.pl
Maciej Górny – MA, political scientist, lawyer 
– currently a PhD student at the Department of 
Social and Economic Policy at the Faculty of Po-
litical Science and Journalism of the University 
of Adam Mickiewicz in Poznań. Research inter-
ests: economics of happiness, subjective well-
being, social policy, electoral law. 
E-mail: maciej.gorny@amu.edu.pl

 � STANISŁAW KOSMYNKA – dr hab., prof. UŁ. 
Wydział Studiów Międzynarodowych i Polito-
logicznych UŁ. Autor monografii Od Boga do 
terroru. Rola religii w ideologii dżihadyzmu na 
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przykładzie organizacji Al-Kaida (2012), Święta 
wojna w Al-Ándalus. Przeobrażenia aktywności 
dżihadystycznych komórek terrorystycznych 
w Hiszpanii w latach 1995–2012 (2015). W krę-
gu jego zainteresowań naukowo-badawczych 
pozostają kwestie związane przede wszystkim 
z mechanizmami terroryzmu dżihadystyczne-
go – doktryną i ewolucją tego zjawiska, a tak-
że jego formami oddziaływania. Istotne miejsce 
zajmuje analiza związków religii i polityki oraz 
procesów radykalizacji salafickiej przedstawi-
cieli muzułmańskich społeczności w Hiszpa-
nii oraz procesów politycznych zachodzących 
w tym państwie. Problematyka ta jest obecna 
również w licznych artykułach S. Kosmynki pu-
blikowanych w czasopismach specjalistycznych. 
W latach 2009–2014 prowadził gościnne wykła-
dy w Hiszpanii na uniwersytetach w Granadzie, 
Santiago de Compostela, La Lagunie i Vic. 
E-mail: skosmynka@uni.lodz.pl
Stanisław Kosmynka – a habilitated doc-
tor, professor at the University of Lodz, Fac-
ulty of the International and Political Studies. 
Author of two monographs: Od Boga do ter-
roru. Rola religii w ideologii dżihadyzmu na 
przykładzie organizacji Al-Kaida (2012), Święta 
wojna w Al-Ándalus. Przeobrażenia aktywności 
dżihadystycznych komórek terrorystycznych 
w Hiszpanii w latach 1995–2012 (2015), and nu-
merous articles published in scientific journals. 
His main areas of scientific investigations are 
focused on the manifestations of the jihadist ter-
rorism and on the evolution of this phenomenon, 
especially in the context of the Muslim radicali-
sation in Spain. He analyses the relations be-
tween the politics and religion, challenges for the 
security created by the Salafi movements and 
the mechanisms of violent radicalisation in Eu-
rope and the politics in Spain. In 2009–2014 he 
was a Visiting Professor in Spain at the Univer-
sities of Granada, Santiago de Compostela, La 
Laguna and Vic. 
E-mail: skosmynka@uni.lodz.pl

 � MACIEJ OLEJNIK – adiunkt w Katedrze Nauk 
Politycznych w Centrum Studiów Niemieckich 
i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwer-
sytetu Wrocławskiego. Jego badania obejmują 
tematykę procesu demokratyzacji, stosunków 
przemysłowych i lobbingu w Europie Środkowej 
i Wschodniej. 
E-mail: maciej.olejnik@.uwr.edu.pl
Maciej Olejnik – Assistant Professor at the Chair 
of Political Science at the Willy Brandt Center 
for German and European Studies University of 
Wrocław. His research covers democratization 
processes, industrial relations and lobbying in 
the Central and Eastern Europe. 
E-mail: maciej.olejnik@.uwr.edu.pl

 � SEBASTIAN IRENEUSZ OSIŃSKI – ur. 1987; 
magister prawa, magister politologii, licencjat 
dziennikarstwa i komunikacji społecznej [Uni-
wersytet Szczeciński]; doktorant Uniwersytetu 
Szczecińskiego – Instytut Językoznawstwa; 
w trakcie pisania rozprawy doktorskiej z zakresu 
analizy dyskursu politycznego i medialnego pod 
kierunkiem dr hab. Ewy Pajewskiej, prof. US. 
E-mail: sebastian.osinski3@gmail.com
Sebastian Ireneusz Osiński – Master of Law, 
Master of Political Science, Bachelor of Jour-
nalism and Social Communication [University 
of Szczecin]; PhD student at the University of 
Szczecin – Institute of Linguistics; while writing 
a doctoral dissertation in the field of political and 
media discourse analysis under the supervision 
of dr hab. Ewa Pajewska, prof. US.
E-mail: sebastian.osinski3@gmail.com

 � PIOTR PAWLAK – dr, politolog, kulturoznaw-
ca, pracownik naukowy Instytutu Kultury Euro-
pejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Członek Poznańskiego Towarzy-
stwa Przyjaciół Nauk oraz Polskiego Towarzy-
stwa Statystycznego. 
E-mail: piotr.pawlak@amu.edu.pl
Piotr Pawlak – dr., Political scientist, culture 
expert, researcher at the Institute of European 
Culture at the Adam Mickiewicz University in 
Poznań. Member of the Poznań Society of 
Friends of Sciences and the Polish Statistical 
Society. E-mail: piotr.pawlak@amu.edu.pl

 � MAGDALENA TOMASZEWSKA-MICHALAK 
– absolwentka Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie pracu-
je jako asystentka w Katedrze Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego na Wydziale Nauk Politycznych 
i Studiów Międzynarodowych UW; zaintereso-
wania badawcze: prawo karne, kryminalistyka, 
biometria, zagadnienie bezpieczeństwa w kon-
tekście prawa do prywatności.
Magdalena Tomaszewska-Michalak – a lawyer 
which a PhD made in the interdisciplinary Unit 
of the University of Warsaw – Centre for Foren-
sic Science; works in the Department of Internal 
Security on the Faculty of Political Science and 
International Studies, University of Warsaw; sci-
entific interests: criminal law, forensic science, 
biometry, privacy and security.

 � WALDEMAR ŻEBROWSKI – jest zatrudniony 
w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, jako pro-
fesor uczelni. Zainteresowania badawcze kon-
centruje na historii politycznej Polski, współcze-
snych systemach politycznych oraz metodologii 
badań politologicznych. Za jego istotny wkład do 
nauki uznaje się całościowe, interdyscyplinarne 
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rozpoznanie genezy, działań, przemian i rzeczy-
wistej roli, jaką odegrało w Polsce Stronnictwo 
Demokratyczne. Jest autorem ok. 200 prac na-
ukowych, w tym 18 książek. 
E-mail: zebrowski.waldemar@wp.pl
Waldemar Żebrowski – is employed at the In-
stitute of Political Sciences of the University of 
Warmia and Mazury in Olsztyn, as a university 
professor. He focuses his research interests on 

the political history of Poland, contemporary po-
litical systems and the methodology of political 
science research. Its significant contribution to 
science is considered to be a comprehensive, 
interdisciplinary recognition of the genesis, ac-
tivities, changes and the real role played by the 
Democratic Party in Poland. He is the author 
of approx. 200 scientific papers, including 18 
books. E-mail: zebrowski.waldemar@wp.pl




