
 
Noty o autorach/Contributors

 � LILIIA ATNAZHEVA – magister ekonomista-
-manager, doktorantka. Pracuje na poziomie 
miejscowego samorządu oraz organizacji po-
zarządowych w zakresie pomocy reformie de-
centralizacji w ramach projektów międzynarodo-
wych na Ukrainie. 
E-mail: iliia.atnazheva@gmail.com
Liliia Atnazheva – Master’s degree in Econom-
ics and Management, a postgraduate student. 
She works at the level of local authorities and 
NGO’s in the international projects implementa-
tion, which support a decentralization reform in 
Ukraine. E-mail: iliia.atnazheva@gmail.com

 � KAMIL BŁASZCZYŃSKI – dr, obecnie adiunkt 
w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocław-
skiego. Wieloletni członek Fundacji Naukowej 
Pro Scientia Publica. Sekretarz Centrum Badań 
Ilościowych Instytutu Politologii na Wydziale 
Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
(Cequar). Jego obecne zainteresowania badaw-
cze obejmują zagadnienia wyborów parlamen-
tarnych i prezydenckich, kapitału społecznego, 
religijności, aktywności sektora NGO oraz edu-
kacji dorosłych. 
E-mail: kamil.blaszczynski2@uwr.edu.pl
Kamil Błaszczyński – is an assistant professor in 
the Institute of Political Sciences. He conducts 
empirical studies on a range of topics from hu-
man pattern behaviour, academic education 
outcomes, and academic myths and misconcep-
tions to social capital and the determinants of 
electoral behaviour in Poland. 
E-mail: kamil.blaszczynski2@uwr.edu.pl

 � MARIUSZ CHROSTOWSKI – ur. w 1988 roku 
w Makowie Mazowieckim, studia filozoficzno-
-teologiczne ukończył na uniwersytecie Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 
Obecnie doktorant na wydziale Pedagogiczno-
-Filozoficznym Katolickiego Uniwersytetu Eich-
stätt-Ingolstadt (Niemcy). 
E-mail: m-chrostowski@wp.pl
Mariusz Chrostowski – b. in 1988 in Maków Ma-
zowiecki, graduated from the Cardinal Stefan 
Wyszyński University in Warsaw in 2014. Cur-
rently a PhD student at the Faculty of Pedagogy 
and Philosophy of the Catholic University of 
Eichstätt-Ingolstadt (Germany). 
E-mail: m-chrostowski@wp.pl

 � HORAŢIU DAN – jest wykładowcą na Wydzia-
le Studiów Europejskich Uniwersytetu Babeş-

-Bolyai w Cluj-Napoca, Rumunia. Jego główne 
zainteresowania badawcze koncentrują się na 
procesie integracji europejskiej. 
E-mail: horatiu.dan@ubbcluj.ro
Horaţiu Dan – is a Lecturer at the Faculty of Eu-
ropean Studies within Babeş-Bolyai University 
in Cluj-Napoca, Romania. His main research in-
terests concentrate on the European integration 
process. Email: horatiu.dan@ubbcluj.ro

 � KAMIL GLINKA – adiunkt w Instytucie Politologii 
Uniwersytetu Wrocławskiego; kierownik i wyko-
nawca projektów badawczych finansowanych 
przez Narodowe Centrum Nauki, Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz International 
Visegrad Fund. Jego zainteresowania naukowe 
obejmują: public governance, politykę miejską 
i politykę regionalną, komunikowanie publiczne, 
marketing terytorialny i marketing polityczny. 
E-mail: kamil.glinka2@uwr.edu.pl
Kamil Glinka – an assistant professor at the Insti-
tute of Political Science, University of Wrocław; 
a manager and a contractor of research projects 
financed by National Science Centre of the Re-
public of Poland, Ministry of Science and Higher 
Education of the Republic of Poland and Inter-
national Visegrad Fund. His research area in-
cludes: public governance, urban and regional 
policy, public communication, place branding 
and political marketing. 
E-mail: kamil.glinka2@uwr.edu.pl

 � ŁUKASZ JUREŃCZYK – doktor habilitowany, 
profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkie-
go w Bydgoszczy. Kierownik Katedry Polityki 
Bezpieczeństwa na Wydziale Nauk o Polityce 
i Administracji. Redaktor naczelny czasopisma 
„Świat Idei i Polityki”. Specjalizuje się w między-
narodowych stosunkach politycznych i wojsko-
wych oraz polityce bezpieczeństwa. 
E-mail: lukaszjurenczyk@ukw.edu.pl
Łukasz Jureńczyk – PhD, habilitation, associ-
ate professor at Kazimierz Wielki University in 
Bydgoszcz. The Head of the Department of Se-
curity Policy at the Faculty of Political Sciences 
and Public Administration. The Editor-in-chief 
of the journal “World of Ideas and Politics”. He 
specialises in international political and military 
relations and security policy. 
E-mail: lukaszjurenczyk@ukw.edu.pl

 � MAŁGORZATA MADEJ – dr, politolożka, adiunkt 
w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocław-
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skiego, zajmuje się samorządem lokalnym i sub-
lokalnym oraz partycypacją obywateli w proce-
sach demokratycznych. Autorka i współautorka 
trzech książek, a także rozdziałów w monogra-
fiach i artykułów publikowanych w czasopismach 
polskich i zagranicznych. 
E-mail: malgorzata.madej@uwr.edu.pl
Małgorzata Madej – is a political scientist and 
assistant professor at the University of Wrocław, 
exploring local and sub-local governance and 
citizen participation in democratic processes. 
She has authored or co-authored three books 
and several book chapters and academic pa-
pers in Polish and international journals. E-mail: 
malgorzata.madej@uwr.edu.pl

 � MARTINAS MALUŽINAS – jest politologiem, 
obecnie doktorant na Wydziale Studiów Między-
narodowych i Politycznych Uniwersytetu Łódz-
kiego. Jego zainteresowania badawcze koncen-
trują się na ewolucji systemów politycznych (ze 
szczególnym uwzględnieniem systemu politycz-
nego Litwy) i współczesnej historii politycznej. 
E-mail:martinasmaluzinas@gmail.com
Martinas Malužinas – he is a political scientist, 
currently a PhD student at the Faculty of Inter-
national and Political Studies at the University of 
Lodz. His research interests focus on evolutions 
of political systems (with a special emphasis of 
political system of Lithuania) and conteporary 
political history. E-mail: martinasmaluzinas@
gmail.com

 � MIRCEA MANIU – jest profesorem nadzwyczaj-
nym na Wydziale Studiów Europejskich Uniwer-
sytetu Babeş-Bolyai w Cluj-Napoca, Rumunia. 
Jego obecne badania koncentrują się na zagad-
nieniach ekonomii rozwoju oraz ekonomii mię-
dzynarodowej. E-mail: mircea.maniu@ubbcluj.ro
Mircea Maniu is an Associate Professor at the 
Faculty of European Studies within Babeş-
Bolyai University in Cluj-Napoca, Romania. His 
current research focuses on developmental eco-
nomics issues as well as international econom-
ics. E-mail: mircea.maniu@ubbcluj.ro

 � WOJCIECH NOWIAK – dr hab., profesor UAM, 
pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału 
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Za-
interesowania badawcze koncentrują się wokół 
problemów praktyki i teorii „welfare state”, migra-
cji, współpracy regionalnej w Europie Północnej, 
konfliktu izraelsko-arabskiego; terroryzmu oraz 
metod jego zwalczania i zapobiegania. Autor 
kilkudziesięciu artykułów w języku polskim i an-
gielskim. Członek International Political Scien-
ce Association; Polskiego Towarzystwa Nauk 
Politycznych oraz Polskiego Towarzystwa Sto-
sunków Międzynarodowych. Zasiada w radzie 

naukowej Norden Centrum z siedzibą w War-
szawie, jest członkiem Komitetu redakcyjnego 
„the Polish Political science Quarterly”. 
E-mail: wojciech.nowiak@amu.edu.pl
Wojciech Nowiak – Professor at the Faculty of 
Political Science and Journalism, Adam Mickie-
wicz University in Poznań, Poland. His research 
interests focus on the issues of the theory and 
practice of the welfare state, regional collabo-
ration in the Northern Europe, migration, the 
Israeli-Arab conflict, terrorism, and the methods 
of combating and preventing it, national security 
dilemmas. Member of the International Political 
Science Association and the Political Science 
Association. 
E-mail: wojciech.nowiak@amu.edu.pl

 � MAREK ROHR-GARZTECKI – urodzony 
w 1947 r. w Rzymie. Mgr socjologii – Uniwer-
sytet Warszawski, studia doktoranckie (nie 
ukończone) LSE. Praca m.in. jako RA w IISS 
(Londyn), ISP PAN (Warszawa), dla ŚFE (Afry-
ka), amb. RP m.in. w Angoli, Kongo i Kenii (ak-
tualnie). Uczył w Collegium Civitas (Warszawa). 
Autor ponad 500 artykułów prasowych i nauko-
wych, artykuły w trzech encyklopediach, wykła-
dy gościnne m.in. Harvard, Yale, Trinity College.
Marek Rohr-Garztecki – Born 1947 in Rome. 
MA in Sociology from the University of Warsaw. 
PhD course at the LSE (unfinished). Work incl. 
as an RA at the IISS (London), ISP PAN (War-
saw), for WEF on Africa. Taught at Collegium Ci-
vitas (Warsaw). Polish ambassador: previously 
in Angola and Congo, currently in Kenya. Wrote 
some 500 articles, entries in three encyclopae-
dias, guest lecturer incl. Harvard, Yale and Trin-
ity College

 � MACIEJ STĘPKA – dr, politolog zajmujący się 
krytycznymi studiami nad bezpieczeństwem, ry-
zykiem oraz migracjami w kontekście integracji 
europejskiej. Absolwent Uniwersytetu Amster-
damskiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie. Autor publikacji z zakresu dyskursu 
i ram bezpieczeństwa europejskiego, systemów 
wczesnego ostrzegania UE oraz sekurytyzacji 
migracji. Email: maciek.stepka@uj.edu.pl
Maciej Stępka – PhD, is a political scientist fo-
cusing on critical security studies, risk and mi-
gration in the context of European integration. 
He graduated from University of Amsterdam and 
Jagiellonian University in Krakow. Author of pub-
lications on European security discourses and 
policy frames, EU early warning systems and 
securitization of migration. 
Email: maciek.stepka@uj.edu.pl

 � PIOTR SULA – uzyskał doktorat na Uniwersy-
tecie Wrocławskim, gdzie pracuje od 2005 r., 
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obecnie jako doktor habilitowany. W okresie stu-
diów doktoranckich odbył trzymiesięczny staż 
na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Jego 
zainteresowania naukowe dotyczą partii poli-
tycznych. W latach 2004–2011 współpracował 
jako ekspert-doradca z Europejską Fundacją na 
rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy w Dubli-
nie. Przez 5 miesięcy pracował na Uniwersyte-
cie Exeter, badając partie małe w europejskich 
rządach w ramach stażu naukowego finansowa-
nego przez Narodową Agencję Wymiany Akade-
mickiej (wrzesień 2019–luty 2020). Autor dwóch 

książek, a także artykułów i rozdziałów w mono-
grafiach. E-mail: piotr.sula@uwr.edu.pl
Piotr Sula – is a professor at the University of 
Wrocław. A former expert at the European Foun-
dation for the Improvement of Living and Work-
ing Conditions in Dublin (2004–2011), he was 
a Visiting Scholar at the University of Exeter in 
2019–2021. Sula has published two books, as 
well as several articles and book chapters con-
centrating on political parties. 
E-mail: piotr.sula@uwr.edu.pl




