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 SZYMON ANDRZEJEWSKI – jest studentem
socjologicznych studiów doktoranckich na Uniwersytecie Gdańskim. Jego obszarem zainteresowań jest demokracja, jej jakość i możliwe
wymiary w przyszłości.
E-mail: s.t.andrzejewski@gmail.com
Szymon Andrzejewski – is a student on Sociological Doctotal Studies at University of Gdańsk.
His main research field is democracy, its quality
and potential future dimensions.
E-mail: s.t.andrzejewski@gmail.com
 Lilit Hayrapetyan – jest doktorantką na Uniwersytecie Warszawskim. Pochodzi z Armenii,
studia odbyła na Moskiewskim Państwowym
Uniwersytecie Lingwistycznym w zakresie stosunków międzynarodowych. Jest współautorką
naukowego projektu badawczego zainicjowanego przez regionalną akademię ONZ dla młodych
badaczy, a także dwukrotną stypendystką wyszehradzką. Jej zainteresowania badawcze dotyczą współczesnej polityki Rosji w państwach
postsowieckich. Jej ostatnią publikacją jest recenzja książki Ofer Fridman, Russian ‚Hybrid
Warfare’: Resurgence and Politicisation. Poza
naukową działalnością, doktorantka jest poliglotą i obecnie pracuje jako tłumacz symultaniczny.
E-mail: l.hayrapetyan@student.uw.edu.pl
Lilit Hayrapetyan – is a PhD student at the University of Warsaw. A citizen of Armenia, she
studied at the Moscow State Linguistic University in the field of international relations. She is
a co-author of a scientific research project initiated by the UN regional academy for young researchers, as well as a two-time Visegrad scholarship holder. Her research interests concern
contemporary Russian policy in the post-Soviet
countries. Her most recent publication is a book
review Offer Fridman, Russian ‘Hybrid Warfare’:
Resurgence and Politicization. In addition to her
research activities, the PhD student is a polyglot
and currently works as a simultaneous interpreter. E-mail: l.hayrapetyan@student.uw.edu.pl
 FILIP KACZMAREK – dr hab. nauk społecznych, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Prezes Poznańskiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk. Autor monografii Dylematy polityki rozwojowej Unii Europejskiej wobec Afryki
Subsaharyjskiej w latach 2000–2015.
Filip Kaczmarek – habilitated doctor in social
sciences (in the field of political science). Professor at the Poznań University of Economics
and Business. Chair of The Poznań Society for

the Advancement of Arts and Sciences. Author
of book Dilemmas of European Union development policy towards sub-Saharan Africa in
2000–2015.
 KRZYSZTOF MATUSZEK – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego (europeistyka, magisterium) oraz
Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie (nauki o polityce
i administracji, doktorat). Swoje zainteresowania
naukowe koncentruje wokół polskiej sceny politycznej, opozycji politycznej, myśli libertariańskiej. E-mail: kmatuszek1990@wp.pl
Krzysztof Matuszek – a graduate of the Faculty of Law and Administration at the Rzeszow
University (European Study, master’s degree)
and the Faculty of Social Sciences at the Pedagogical University of Cracow (political science
and administration, PhD) His research interests
focused on Polish political scene, political opposition, libertarian thought.
E-mail: kmatuszek1990@wp.pl
 WOJCIECH TOMASZ MODZELEWSKI – doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie
nauki o polityce, profesor UWM, pracownik Instytutu Nauk Politycznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie. Jego zainteresowania badawcze
dotyczą współczesnej polityki zagranicznej Polski, aktywności zagranicznej samorządów terytorialnych (paradyplomacji), dyplomacji i bezpieczeństwa międzynarodowego. E-mail: wojciech.
modzelewski@uwm.edu.pl; strona internetowa:
modzelewski.edu.pl
Wojciech Tomasz Modzelewski – PhD Associate
Professor Institute of Political Sciences, Faculty of Social Sciences, University of Warmia and
Mazury in Olsztyn. Skills and expertise: contemporary Polish foreign policy, foreign activity of
local governments (paradiplomacy), diplomacy,
international security. E-mail: wojciech.modzelewski@uwm.edu.pl; Website: modzelewski.
edu.pl
 REMIGIUSZ ROSICKI – doktor habilitowany
nauk społecznych (prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). W 2019 roku uzyskał habilitację na podstawie serii publikacji pt.
„Polityka energetyczna państw członkowskich
Unii Europejskiej: aspekty geopolityczne, instytucjonalne, społeczne, ekonomiczne i technologiczne”. Jest prawnikiem, politologiem i filo-
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zofem. Ukończył również studia podyplomowe
w zakresie: prawa gospodarczego (na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu), administracji europejskiej (na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu), odnawialnych źródeł
energii (w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu), statystycznej analizy danych w administracji i biznesie (na Uniwersytecie Ekonomicznym
w Poznaniu). Kształcił się również w Södertörns
Högskola w Sztokholmie (Szwecja). Jego zainteresowania badawcze skupiają się na polityce
bezpieczeństwa, polityce kryminalnej, polityce
prawa, prawie energetycznym, polityce energetycznej i gospodarce energetycznej, a także na
ocenie technologii (TA) i metodologii badań naukowych. E-mail: remigiusz.rosicki@amu.edu.pl
Remigiusz Rosicki – Associate Professor at the
Faculty of Political Science and Journalism of
Adam Mickiewicz University in Poznań. In 2019
he received post-doctoral degree (habilitation),
presenting a series of publications titled: “Energy
policies of European Union’s Member States: the
geopolitical, institutional, social, economic, and
technological aspects”. He is Hab. PhD, doctor
of political science, lawyer, political scientist and
philosopher. He has completed post-graduate
studies in business law (University of Economics in Poznań), European administration (Adam
Mickiewicz University in Poznań), renewable energy sources (School of Banking in Poznań) and
statistical analysis of data in administration and
business (University of Economics in Poznań).
He also studied at Södertörns Högskola in
Stockholm (Sweden). His research interests are
focused on security policy, criminal policy, law
policy, energy policy, energy law, energy economy, technology assessment and methodology.
E-mail: remigiusz.rosicki@amu.edu.pl
 MAŁGORZATA SIKORA-GACA – doktor nauk
humanistycznych w zakresie nauk o polityce;
specjalista ds. funduszy strukturalnych. Od
1.03.2018 roku adiunkt na Wydziale Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kazimierza
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Wielkiego w Bydgoszczy. Kierownik i koordynator projektów współfinansowanych ze środków UE w perspektywie finansowej 2007–2013
i 2014–2020. Ekspert ds. projektów „twardych”
– inwestycyjnych. Głównym obszarem zainteresowań badawczych są: systemy partyjne Europy Wschodniej (zwłaszcza Republiki Mołdawii)
oraz fundusze europejskie. Tematyką projektów zajmuje się od 2007 r., co przekłada się na
współpracę z sektorem prywatnym i publicznym.
E-mail: msikoragaca@ukw.edu.pl; www.sikora-gaca.pl
Małgorzata Sikora-Gaca – PhD in Humanities,
field of specialization: Political Science; Structural Funds Specialist. Since 1st March 2018, she
is the assistant professor at the Faculty of Political Science and Administration in the Department of International Relations. She is the head
and coordinator of projects co-financed from
the EU funds in 2007–2013 and 2014–2020 financial perspectives. She is an expert in “hard”
investment projects. The main areas of her research interest are: Eastern European party systems (especially of the Republic of Moldova) and
European Funds. She has been dealing with the
topics of the latter since 2007, which translates
into cooperation with private and public sectors.
E-mail: msikoragaca@ukw.edu.pl; www.sikora-gaca.pl
 MIROSŁAW SKARŻYŃSKI – doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor uczelni,
kierownik Zakładu Bezpieczeństwa i Obronności
Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
UAM. Zainteresowania naukowe: logistyka i operacje wojskowe, bezpieczeństwo energetyczne.
E-mail: miroslaw.skarzynski@amu.edu.pl
Mirosław Skarżyński – PhD, associate professor, head of the Department of Security and
Defense of the Faculty of Political Sciences and
Journalism AMU. Research interests: logistics
and military operations, energy security.
E-mail: miroslaw.skarzynski@amu.edu.pl

