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Anna ANTCZAK – doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk 
o polityce (Polska Akademia Nauk). Absolwentka filologii angielskiej oraz sto-
sunków międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka kilku mo-
nografii oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu polityki bezpieczeństwa oraz 
public relations i marketingu. W 2013 r. została odznaczona Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej, zaś w 2015 r. brązowym Medalem za Długoletnią Służbę za 
szczególne osiągnięcia w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego. Laureatka sty-
pendium naukowego im. Eisenhowera Akademii Obrony NATO w Rzymie, eks-
pert ds. bezpieczeństwa i relacji międzynarodowych Business Centre Club oraz 
członek Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego, a także MENSA International.
E-mail: annique@wp.pl
Anna ANTCZAK is an associate professor (professor extraordinary) in political 
science (Polish Academy of Science). She holds a master’s degree in English 
Philology as well as in international relations, and PhD in political science (Uni-
versity of Warsaw). She is the author of several monographs and numerous ar-
ticles related to security policy and public relations. She was awarded a National 
Education Committee Medal, granted by the Minister of National Education in 
2013, and Bronze Medal for Long Service in the field of Science and Academic 
Education granted by the President of the Republic of Poland in 2015. She was 
granted the Eisenhower fellowship in the NATO Defense College in Rome in 
2016. She is an expert in the field of security and international relations of the 
Business Centre Club and a member of Euro-Atlantic Association and MENSA 
International. E-mail: annique@wp.pl

Tomasz BRAŃKA – politolog, specjalista od współczesnych stosunków mię-
dzynarodowych. W kręgu zainteresowań naukowych znajdują się problemy pań-
stwowości we współczesnym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem teryto-
riów autonomicznych. E-mail: tomasz.branka@amu.edu.pl
Tomasz BRAŃKA – political scientist, expert in the field of contemporary inter-
national relations. His main research interests focus on autonomous solutions in 
contemporary international relations and non-sovereign entities. 
E-mail: tomasz.branka@amu.edu.pl

Waldemar BULIRA – doktor nauk humanistycznych, zajmuje się zagadnieniami 
współczesnej filozofii polityki. Tłumacz i redaktor prac autorów wywodzących 
się z kręgu szkoły budapeszteńskiej. Autor monografii poświęconej myśli Ágnes 
Heller oraz licznych artykułów naukowych. E-mail: waldemar.bulira@umcs.pl
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Waldemar BULIRA – Doctor of Humanities, deals with the issues of contem-
porary political philosophy. Translator and editor of works by authors from the 
circle of the Budapest school. Author of a monograph on the thought of Ágnes 
Heller and numerous academic articles. E-mail: waldemar.bulira@umcs.pl

Magdalena El GHAMARI – dr, kierownik Pracowni Bezpieczeństwa Kulturo-
wego Collegium Civitas, fundator i prezes Fundacji El-Karama. Analityk portalu 
Defence24 oraz członek Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego, European Security 
Assosiation, Stowarzyszenia Kombatantów Misji pokojowych ONZ, Polskiego 
Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, Towarzystwa Polsko-Albańskiego 
i International Institute for Private-, Commercial, and Competition Law w Ti-
ranie. Członek zespołu redakcyjnego magazynu „e-terroryzm” oraz Security 
Review oraz Securitologia. Studia doktoranckie ukończyła w Katedrze Działań 
Połączonych Akademii Obrony Narodowej. Dysertacja doktorska Międzykultu-
rowość w operacjach reagowania kryzysowego, sfinalizowana w obszarze nauk 
o obronności, o specjalności operacje i techniki operacyjne. Wykładowca akade-
micki oraz szkoleniowiec, autorka tekstów z zakresu bezpieczeństwa międzyna-
rodowego, międzykulturowości oraz kultury islamskiej. Szkoleniowiec uczest-
ników polskich kontyngentów wojskowych z zakresu środowiska prowadzenia 
operacji. Prowadzi sieć wykładów zatytułowanych „W kręgu kultury Islamu” dla 
nauczycieli i szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce. Zainteresowania badaw-
cze: obszar MENA, bezpieczeństwo, terroryzm, międzykulturowość, operacje 
reagowania kryzysowego, migracje. E-mail: elghamari@op.pl
Magdalena El GHAMARI – Head of the Collegium Civitas Cultural Security 
Department, founder and president of the El-Karama Foundation. Analyst on the 
Defense24 portal and member of the Euro-Atlantic Association, European Secu-
rity Association, Association of Veterans in United Nations Peacekeeping, Polish 
Association of International Studies, Polish-Albanian Society and the Interna-
tional Institute for Private-, Commercial and Competition Law in Tirana. A mem-
ber of the editorial team of the “e-terrorism” periodical, “Security Review” and 
“Securitologia.” She graduated from doctoral studies at the Department of Joint 
Activities of the National Defense University. She completed her doctoral dis-
sertation, titled “Interculturalism in crisis response operations,” in the field of 
defense science, specializing in operations and operational techniques. She is an 
Academic lecturer and trainer, author of texts on international security, intercul-
turalism and Islamic culture. She has trained Polish military contingents teaching 
about the environments of military operations. She runs a series of lectures en-
titled “In the circle of Islamic culture” for teachers and senior secondary schools 
across Poland. E-mail: elghamari@op.pl

Jarosław JAŃCZAK – prof. UAM dr hab., politolog, europeista, badacz granic. 
Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół tematyk granic i pograni-
czy w kontekście procesów integracji europejskiej. W szczególności dotyczą one 
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zjawiska debordering i rebordering, cross-border governance, integracji europej-
skiej w mikroperspektywie oraz współpracy transgranicznej w Europie na grani-
cach zewnętrznych Unii Europejskiej. Autor ponad stu prac naukowych, uczest-
nik podobnej ilości konferencji naukowych, gościnny wykładowca na kilkunastu 
europejskich, amerykańskich i azjatyckich uniwersytetach. 
E-mail: jaroslaw.janczak@amu.edu.pl
Jarosław JAŃCZAK – PhD, AMU Professor, political scientist, Europeanist, 
researcher of borders. His academic interests focus around the themes of borders 
and border areas within the context of European integration processes. In par-
ticular, they cover the phenomena of debordering and rebordering, cross-border 
governance, European integration on the micro-scale, as well as cross-border co-
operation in Europe on the external borders of the European Union. He is the au-
thor of over one hundred academic articles, have participated in a similar number 
of academic conferences and been a visiting lecturer at over a dozen European, 
American and Asian universities. E-mail: jaroslaw.janczak@amu.edu.pl

Michał Marcin KOBIERECKI – doktor nauk humanistycznych zatrudniony na 
Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódz-
kiego. W swoich badaniach zajmuje się zagadnieniami upolitycznienia sportu, 
w szczególności dyplomacji sportowej, oraz wizerunku państw. 
E-mail: michal.kobierecki@uni.lodz.pl
Michał Marcin KOBIERECKI – PhD in humanities, works at the Faculty of 
International and Political Science Studies at the University of Łódź. In his re-
search he focuses on issues of politics and sport, particularly sports diplomacy, 
and nation-branding. michal.kobierecki@uni.lodz.pl

Anna KOŁOMYCEW – od 2011 roku adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce 
Uniwersytetu Rzeszowskiego. Absolwentka studiów magisterskich (2007) oraz 
doktoranckich (2011) na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skło-
dowskiej w Lublinie. Autorka i współautorka publikacji na temat samorządu, 
rządzenia publicznego, partnerstw międzysektorowych oraz partycypacji pu-
blicznej. Uczestniczka zagranicznych pobytów naukowych oraz członek ze-
społów badawczych zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Zainteresowania 
badawcze koncentrują się na problematyce: rządzenia publicznego, politykach 
publicznych ze szczególnym uwzględnieniem polityki społecznej i oświatowej, 
partycypacji publicznej oraz przedsiębiorczości społecznej. E-mail: anna.kolo-
mycew@ur.edu.pl
Anna KOŁOMYCEW – associate professor at the Institute of Political Science 
of the University of Rzeszow since 2011. Graduate of MA studies (2007) and doc-
toral studies (2011) at the Faculty of Political Science, Maria Curie-Skłodowska 
University in Lublin. Author and co-author of publications on local government, 
public governance, inter-sectoral partnerships and public participation. Partici-
pant of foreign research placements and a member of both domestic and foreign 
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research teams. Her research interests focus on the issues of public governance, 
public policies with particular emphasis on social and educational policies, public 
participation and social entrepreneurship. 
E-mail: anna.kolomycew@ur.edu.pl.

Grzegorz PIWNICKI – profesor zwyczajny UG, historyk i politolog jest kie-
rownikiem Zakładu Europeistyki i Nauki o Polityce w Instytucie Politologii na 
Wydziale Nauk Społecznych. Zainteresowania badawcze koncentrują się na pro-
blematyce europeistycznej, polskiej kulturze politycznej w przeszłości i teraź-
niejszości, historii Polaków na Kaukazie w XIX wieku, a także dziejach Polskiej 
Marynarki Wojennej. W dorobku ma ponad 130 publikacji naukowych w tym 
8 książek. Jest członkiem PTNP. E-mail: polgp@ug.edu.pl
Grzegorz PIWNICKI – Full Professor at the University of Gdańsk, historian 
and political scientist, head of the Section for European Studies and Political Sci-
ence in the Institute of Political Science, Faculty of Social Sciences. His research 
interests encompass European issues, Polish political culture in the past and at 
present, the history of Poles in the Caucasus in the 19th century and the history 
of the Polish navy. He has published over 130 academic titles, including eight 
books. He is a member of the Polish Association of Political Science (PTNP). 
E-mail: polgp@ug.edu.pl

Andrzej POGŁÓDEK – dr, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Po-
równawczego i Współczesnych Systemów Politycznych WPiA Uniwersytet Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. E-mail: a.poglodek@uksw.edu.pl
Andrzej POGŁÓDEK – is an Assistant Professor in the Department of Com-
parative Constitutional Law and Contemporary Political Systems at the Faculty 
of Law and Administration at the University of Cardinal Stefan Wyszynski in 
Warsaw (Poland). E-mail: a.poglodek@uksw.edu.pl

Arkadiusz PTAK – absolwent politologii na UAM w Poznaniu. Doktor habili-
towany w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w War-
szawie oraz pracownik administracji samorządowej (Zastępca Burmistrza Miasta 
i Gminy Pleszew). W pracy naukowej koncentruje się na problematyce władzy 
lokalnej, a szczególnie na rywalizacji wyborczej oraz jednostkach pomocniczych 
gminy. Autor książek: Sołectwa w lokalnym systemie władzy (Wydawnictwo Na-
ukowe Scholar, Warszawa 2016); Rywalizacja polityczna w samorządach lokal-
nych. Studium wybranych gmin (Poznań–Kalisz 2011); Samorząd miejski Ple-
szewa w okresie międzywojennym (Pleszew 2007) oraz artykułów o powyższej 
tematyce, które ukazały się w czasopismach naukowych oraz pracach zbioro-
wych. E-mail: aptak@irwirpan.waw.pl
Arkadiusz PTAK – graduated in political science from AMU. He received 
a postdoctoral degree from the Institute of Rural and Agricultural Development, 
Polish Academy of Sciences (IRWiR PAN) in Warsaw, and works in local govern-
ment administration (Deputy Mayor in the Town and Municipality of Pleszew). 
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His academic work focuses on the issues of local governance, in particular on 
electoral competition and municipal auxiliary units. He has written the follow-
ing books: Sołectwa w lokalnym systemie władzy [Rural administrative units in 
the local system of power] (Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2016); 
Rywalizacja polityczna w samorządach lokalnych. Studium wybranych gmin 
[Political competition in local governments. A study of selected municipalities] 
(Poznań–Kalisz 2011); Samorząd miejski Pleszewa w okresie międzywojennym 
[Local government in the town of Pleszew in the interwar period] (Pleszew 2007) 
and numerous papers on the same topics, published in academic periodicals and 
collective works. E-mail: aptak@irwirpan.waw.pl

Krzysztof TOMASZEWSKI – dr hab., adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych 
(Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych) Uniwersytetu War-
szawskiego. Stypendysta: Uniwersytetu w Brukseli, Instytutu Europejskiego w Ge-
newie, Instytutu Studiów Politycznych w Bordeaux. Ekspert w zakresie: polityki 
energetycznej oraz studiów europejskich. E-mail: k.tomaszewski3@uw.edu.pl
Krzysztof TOMASZEWSKI – Associate Professor at the Institute of Political 
Science (Faculty of Political Science and International Studies) of the University 
of Warsaw. Holder of scholarships at the University of Brussels, European Insti-
tute in Geneva and the Institute of Political Studies of Bordeaux. Expert in energy 
policy and European studies. k.tomaszewski3@uw.edu.pl




