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Małgorzata ADAMIK-SZYSIAK – doktor, politolog i medioznawcza, adiunkt 
w Zakładzie Dziennikarstwa na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie. Autorka monografii Telewizyjna reklama polityczna 
w Polsce w latach 2005–2010 (Lublin 2012), współautorka monografii Barwy 
wyborczej kampanii samorządowej 2014 roku na Lubelszczyźnie (Lublin 2016) 
oraz kilku monografii pod redakcją i kilkudziesięciu artykułów z zakresu me-
dioznawstwa i marketingu politycznego. W kręgu jej zainteresowań badawczych 
znajdują się: system medialny w Polsce po 1989 roku w kontekście komuniko-
wania politycznego, marketing polityczny i kampanie wyborcze, mediatyzacja 
polityki, polityczne public relations. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa 
Komunikacji Społecznej. E-mail: malgosia.adamik@interia.pl
Małgorzata ADAMIK-SZYSIAK – PhD, is an Associate Professor at the Depart-
ment of Journalism at the Faculty of Political Science, Maria Curie-Skłodowska 
University (Poland). She is the author of the monograph Telewizyjna reklama 
w Polsce w latach 2005–2010 (Lublin 2012) [Political advertising on television 
in Poland, 2005–2010], co-author of the monograph Barwy wyborczej kampanii 
samorządowej 2014 roku na Lubelszczyźnie (Lublin 2016) [The electoral colors 
of the 2014 local-government election campaign in the Lublin region] and several 
articles on media studies and political marketing. Her research interests include 
the media system in Poland after 1989 in the context of political communication, 
political marketing and election campaigns, media coverage of politics and politi-
cal public relations. Member of the Board of the Polish Communication Associa-
tion (PTKS). E-mail: malgosia.adamik@interia.pl.

Adam R. BARTNICKI – dr nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, 
pracownik naukowy Katedry Politologii Uniwersytetu w Białymstoku. Zajmuje 
się problematyką współczesnej Rosji. Autor książek: Demokratycznie legitymi-
zowany autorytaryzm w Rosji 1991–2004, Białystok 2007; Borys Jelcyn – przy-
wództwo w pułapce uwarunkowań. Mechanizmy zmiany i kontynuacji, Białystok 
2016. E-mail: adambartnicki@me.com
Adam R. BARTNICKI – PhD in political science, researcher at the Department 
of Political Science, University of Bialystok. The main field of his research is 
the issues of contemporary Russia. Author of: Demokratycznie legitymizowany 
autorytaryzm w Rosji 1991–2004 [The democratic legitimacy of authoritarianism 
in Russia 1991–2004], Białystok 2007; Borys Jelcyn – przywództwo w pułapce 
uwarunkowań. Mechanizmy zmiany i kontynuacji [Boris Yeltsin – leadership in 
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the trap of context. Mechanisms of change and continuation], Białystok 2016. 
E-mail: adambartnicki@me.com.

Andrzej JAKUBOWSKI – doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polity-
ce, zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Geografii Społeczno-Ekono-
micznej Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej na Uniwersytecie Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie. E-mail: andrzej.jakubowski@umcs.pl.
Andrzej JAKUBOWSKI – PhD in political science, Assistant Professor at the 
Department of Socio-Economic Geography, Faculty of Earth Sciences and Spa-
tial Management, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin. 
E-mail: andrzej.jakubowski@umcs.pl

Krzysztof KASIANIUK – adiunkt w Instytucie Polityk Publicznych Collegium 
Civitas w Warszawie; autor Gra polityczna w parlamencie. Anatomia zjawiska 
(Wydawnictwo Sejmowe 2014) oraz artykułów dotyczących przywództwa, par-
lamentaryzmu i analizy systemowej. 
E-mail: krzysztof.kasianiuk@civitas.edu.pl
Krzysztof KASIANIUK – Assistant Professor at Collegium Civitas Institute of 
Public Policies, Warsaw, Poland; author of Political Game in Parliament. The 
Anatomy of the Phenomenon, and journal articles on leadership, parliamentarism 
and systems analysis. E-mail: krzysztof.kasianiuk@civitas.edu.pl

Michał PIERZGALSKI – dr, adiunkt, Uniwersytet Łódzki. Politolog interesują-
cy się problematyką systemów głosowania i zachowań wyborczych. 
E-mail: pierzgal@gmail.com
Michał PIERZGALSKI – PhD, Assistant Professor, University of Łódź. Politi-
cal scientist whose research focuses on electoral systems and voting behavior. 
Email: pierzgal@gmail.com.

Przemysław PLUCIŃSKI – doktor socjologii, adiunkt w Zakładzie Socjologii 
Zróżnicowania Społecznego Instytutu Socjologii UAM. Autor licznych publika-
cji w czasopismach naukowych („Przegląd Socjologiczny”, „Ruch Prawniczy, 
Ekonomiczny i Socjologiczny”, „Przegląd Zachodni”, „Nowa Krytyka”, „Prak-
tyka Teoretyczna”) oraz opracowaniach zbiorowych. Główne pola zainteresowań 
naukowych: ruchy społeczne, miejskie ruchy społeczne, socjologia krytyczna, 
sfera publiczna, nierówności społeczne. E-mail: plucin@amu.edu.pl
Przemysław PLUCIŃSKI – PhD, Assistant Professor at the Institute of Sociolo-
gy, Adam Mickiewicz University in Poznań. Author of numerous publications in 
academic journals („Przegląd Socjologiczny”, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny 
i Socjologiczny”, „Przegląd Zachodni”, „Nowa Krytyka”, „Praktyka Teoretycz-
na”) and in collective works. Main academic interests: social movements, urban 
social movements, critical sociology, public sphere. E-mail: plucin@amu.edu.pl

Ewa RADOMSKA – adiunkt (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, 
Wydział Politologii, Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii, Katedra Ekono-
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mii i Polityki Gospodarczej). Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekono-
mia (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Absolwentka Międzynarodowych 
Stosunków Gospodarczych i Politycznych (Uniwersytet Ekonomiczny w Krako-
wie) oraz studiów podyplomowych i interdyscyplinarnych z zakresu Ameryka-
nistyki i Europeistyki (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie). Visiting lecturer 
(Wielka Brytania, Francja, Portugalia, Turcja, Niemcy, Bułgaria, Litwa). Autorka 
licznych publikacji naukowych, uczestniczka projektów badawczych, konferen-
cji i seminariów krajowych oraz zagranicznych. Jej zainteresowania badawcze 
koncentrują się na zagadnieniach z zakresu międzynarodowych stosunków go-
spodarczych, w tym międzynarodowej współpracy gospodarczej i dyplomacji 
ekonomicznej, międzynarodowej konkurencyjności krajów i przedsiębiorstw, 
rozwoju gospodarczego i społecznego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa 
Ekonomicznego i Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych. 
E-mail: ewaradomska@up.krakow.pl
Ewa RADOMSKA – Assistant Professor (Pedagogical University of Kraków, 
Faculty of Political Sciences, Institute of Law, Administration and Econom-
ics, Department of Economics and Economic Policy). She received her PhD in 
economic sciences from the Warsaw School of Economics (SGH). A graduate 
of the International Economic and Political Relations (Kraków University of 
Economics). She has completed post-graduate and interdisciplinary studies in 
the fields of American studies and European studies (Jagiellonian University, 
Kraków). Visiting lecturer (United Kingdom, France, Portugal, Turkey, Germa-
ny, Bulgaria, Lithuania). She is the author of numerous academic studies, has 
been a participant in research projects, conferences and seminars at home and 
abroad. Her main research interests are focused on international economic rela-
tions, including international economic cooperation and economic diplomacy, 
international competitiveness of countries and companies, economic and social 
development. Member of the Polish Economic Society (PTE) and the Polish 
Society for International Studies (PTSM). 
Email: ewaradomska@up.krakow.pl.

Remigiusz ROSICKI – doktor nauk politycznych, jest prawnikiem, politolo-
giem, filozofem. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie: prawa go-
spodarczego (na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu), administracji euro-
pejskiej (na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), odnawialnych 
źródeł energii (w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu). Kształcił się również 
w Södertörns Högskola w Sztokholmie (Szwecja). Jego zainteresowania badaw-
cze skupiają się na bezpieczeństwie energetycznym, ekologicznym i informacyj-
nym. E-mail: remigiusz.rosicki@amu.edu.pl
Remigiusz ROSCKI – PhD in 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 Univer-
sity in Poznań) and renewable energy sources (School of Banking in Poznań). 
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He also studied at Södertörns Högskola in Stockholm (Sweden). His research 
interests are focused on energy, environmental and information security. 
E-mail: remigiusz.rosicki@amu.edu.pl

Marek TYRAŁA – pracownik naukowy (adiunkt) Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach. Doktor nauk społecznych w zakresie politologii. Autor kilkunastu 
artykułów w recenzowanych czasopismach, książkach, współredaktor 1 książki. 
Uczestnik, w roli referenta konferencji ogólnopolskich oraz międzynarodowych. 
Zainteresowania badawcze autora oscylują wokół szeroko rozumianej problema-
tyki teorii polityki. E-mail: Rancid1@poczta.onet.pl
Marek TYRAŁA – Research Assistant (AssistantProfessor) at the University 
of Silesia in Katowice. Doctor of social sciences inthe field of political science. 
Author of several articles in peer-reviewed journals, books, coeditor of one book. 
The participant, in the role of promoter of the Conference national and interna-
tional. Research interests of the author are around the wider issues of theory of 
politics. E-mail: Rancid1@poczta.onet.pl

Jolanta Eliza ŻÓŁTOWSKA – dr nauk o Ziemi w zakresie geografii, nauczy-
ciel akademicki, autorka książek: Geneza i rozwój przestrzenny wsi Księstwa Ło-
wickiego, Teoria użytkowania ziemi Johanna Heinricha von Thunena, Metodyka 
geografii osadnictwa. Wybrane modele i narzędzia badań geograficzno-osadni-
czych oraz możliwości ich zastosowania w planowaniu przestrzennym, a także 
wielu artykułów. Laureatka II nagrody ogólnopolskiej i medalu Zygmunta Glo-
gera. Zainteresowania naukowe: geografia osadnictwa, gospodarka prze strzenna 
i planowanie przestrzenne oraz geografia historyczna. 
E-mail: jezoltowska@gmail.com
Jolanta Eliza ŻÓŁTOWSKA – PhD in earth sciences in the field of geogra-
phy, academic teacher, author of the books: Geneza i rozwój przestrzenny wsi 
Księstwa Łowickiego [The origin and spatial development of the villages of the 
Łowickie Duchy], Teoria użytkowania ziemi Johanna Heinricha von Thunena 
[The theory of land use by Johann Heinrich von Thünen] and Metodyka geografii 
osadnictwa. Wybrane modele i narzędzia badań geograficzno-osadniczych oraz 
możliwości ich zastosowania w planowaniu przestrzennym [Methods of settle-
ment geography. Selected models and tools of settlement geography research and 
the possibility of their application in spatial planning], and many others. Second 
Prize Laureate and the Medal winner in the National Zygmunt Gloger Competi-
tion. Research interests: settlement geography, spatial management, spatial plan-
ning and historical geography. E-mail: jezoltowska@gmail.com


