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interests focus on the issues of the theory and
practice of the welfare state, regional collaboration 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 – Uniwersytet Warszawski, studia doktoranckie (nie
ukończone) LSE. Praca m.in. jako RA w IISS
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obecnie jako doktor habilitowany. W okresie studiów doktoranckich odbył trzymiesięczny staż
na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Jego
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