
Noty o autorach/Contributors

Anita ADAMCZYK – prof. UAM dr hab. w Zakładzie Najnowszej Historii 
Politycznej na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych 
z problematyką mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce oraz stosunkami 
polsko-niemieckimi. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się także wokół 
kwestii związanych z problematyką migracji, w tym imigracji cudzoziemców do 
Polski i polską polityką migracyjną. Autorka książek Uwarunkowania pojedna-
nia polsko-niemieckiego po 1989 roku (Poznań 1999), Społeczno-polityczne im-
plikacje imigracji do Polski w latach 1989–2007 (Poznań 2012), współautorka 
publikacji Studia nad początkami II i III Rzeczypospolitej 1918/1919 i 1989/1990 
(Poznań 2011) oraz wielu artykułów wydanych w pracach zbiorowych i czasopi-
smach naukowych. E-mail: anita.adamczyk@amu.edu.pl
Anita ADAMCZYK – Professor in the Department of Modern Political History 
at the Faculty of Political Science and Journalism, Adam Mickiewicz University 
in Poznań. She specializes in issues related to the problems of national and ethnic 
minorities in Poland and Polish-German relations. Her research interests are also 
focused on issues related to migration, including immigration of foreigners to Po-
land and Polish migration policy. Author of books: Uwarunkowania pojednania 
polsko-niemieckiego po 1989 roku [Determinants of the Polish-German recon-
ciliation after 1989] (Poznań 1999), Społeczno-polityczne implikacje imigracji 
do Polski w latach 1989–2007 [Socio-political implications of immigration to 
Poland 1989–2007] (Poznań 2012), co-author of the publication 1989–2007 
Studia nad początkami II i III Rzeczypospolitej 1918/1919 i 1989/1990 [Studies 
into the beginnings of the Second and Third Republic of Poland 1918–1919 and 
1989–1990] (Poznań 2011) and many articles published in collective works and 
academic journals. E-mail : anita.adamczyk@amu.edu.pl

Marta BALCEREK-KOSIARZ – adiunkt w Zakładzie Badań Władzy Lokal-
nej i Samorządu na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu 
im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Obszary zainteresowań naukowych obejmują: 
ustrój samorządu terytorialnego i gospodarczego, gospodarkę komunalną, rozwój 
lokalny i regionalny oraz zarządzanie publiczne w Polsce i w Niemczech. E-mail: 
marta.balcerek@amu.edu.pl
Marta BALCEREK-KOSIARZ – Assistant Professor at the Department of 
Local Authorities and Local Government at the Faculty of Political Science 
and Journalism, Adam Mickiewicz University in Poznań. Her academic inter-
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ests embrace legal systems of local government and economic self-government, 
economy, local development, and regional development and public governance in 
Poland and in Germany. E-mail: marta.balcerek@amu.edu.pl

Magdalena KACPERSKA – dr, absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza 
w Poznaniu, Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, specjalność marke-
ting polityczny, obecnie adiunkt w Zakładzie Polityki Społecznej i Ekonomicz-
nej WNPiD UAM Poznań. Rozprawa doktorska poświęcona była problematyce 
rynku pracy w kontekście przystąpienia do struktur zjednoczonej Europy. Autorka 
licznych publikacji na tematy ekonomiczne i społeczne, zarówno w języku pol-
skim, jak i angielskim. Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół 
aspektów społeczno-ekonomicznych w Polsce oraz Unii Europejskiej, głównie do-
tyczą rynku pracy, obecności tej problematyki w programach partii politycznych 
oraz mediach. Ponadto zajmuje się analizą kryzysów gospodarczych i możliwo-
ściami łagodzenia ich skutków. E-mail: magdalena.kacperska@amu.edu.pl
Magdalena KACPERSKA – PhD, a graduate of the Institute of Political Sci-
ence and Journalism at AMU, Poznań, specializing in political marketing; cur-
rently Assistant Professor at the Section for Social and Economic Policy of the 
Faculty of Political Science and Journalism, AMU, Poznań. Her doctoral disser-
tation dealt with the issues of labor market in the context of Poland’s joining the 
United Europe’s structures. Her academic and research interests are concentrated 
on socio-economic factors in Poland and the European Union, mainly with refer-
ence to labor market and the presence of this issue in the platforms of political 
parties and the media. She also deals with the analysis of economic crises and the 
possibilities of alleviating their aftermath. 
E-mail: magdalena.kacperska@amu.edu.pl

Joanna KAŁUŻNA – starszy wykładowca w Zakładzie Systemów Politycznych 
na Wydziale Nauk Politycznych Dziennikarstwa UAM; główne zainteresowania 
badawcze to polityka historyczna wobec okresu PRL jako polityka szczegółowa 
państwa – w zakresie polityki edukacyjnej, oświatowej oraz upamiętnień w prze-
strzeni publicznej. E-mail: joanna.kaluzna@amu.edu.pl
Joanna KAŁUŻNA – senior lecturer at the Department of Political Systems, 
Faculty of Political Science and Journalism, AMU. Her primary research inter-
ests include historical policy towards socialist Poland, executed as a detailed 
state policy in education, and in the field of remembrance expressed in the public 
space. E-mail: joanna.kaluzna@amu.edu.pl

Natalia KLEJDYSZ – jest wykładowcą na Wydziale Nauk Politycznych i Dzien-
nikarstwa UAM w Poznaniu. Od wielu lat zajmuje się problematyką równo-
uprawnienia kobiet, zarówno w kontekście myśli feministycznej, jak i faktycznej 
partycypacji politycznej. Istotnym wątkiem jej publikacji z zakresu przywołanej 
tematyki są religijne konotacje pozycjonowania kobiet. 
E-mail: natalia.klejdysz@amu.edu.pl
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Natalia KLEJDYSZ – is a lecturer at the Faculty of Political Science and Jour-
nalism of Adam Mickiewicz University in Poznań. For many years she has been 
dealing with the issue of gender equality, both in the context of feminist thought 
and the actual political participation. An important topic of her publications in 
these fields are the religious connotations of women’s positioning. E-mail: nata-
lia.klejdysz@amu.edu.pl

Zdzisław W. PUŚLECKI – profesor zwyczajny dr hab. nauk ekonomicznych, 
kierownik Zakładu Gospodarki Międzynarodowej na Wydziale Nauk Politycz-
nych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Prowadzi badania naukowe w zakresie: teorii handlu międzynarodowego, teo-
rii liberalizmu i protekcjonizmu, regionalizacji i globalizacji współczesnej go-
spodarki światowej, transformacji krajów Europy Środkowej i Wschodniej i ich 
funkcjonowania w Unii Europejskiej, innowacyjności i konkurencyjności Polski 
w warunkach integracji w ramach Unii Europejskiej, polsko-niemieckich stosun-
ków ekonomicznych, stosunków ekonomicznych Polski z krajami rozwijającymi 
się, strategii Unii Europejskiej dla wzrostu konkurencyjności globalnej. Członek 
rad i kolegiów redakcyjnych krajowych i zagranicznych czasopism naukowych; 
członek międzynarodowych grup naukowo-badawczych; członek krajowych 
i zagranicznych organizacji i towarzystw naukowych. Autor lub współautor 649 
prac twórczych w tym 28 książek i monograficznych publikacji elektronicznych, 
250 rozdziałów w książkach, 102 artykułów w czasopismach naukowych, 22 in-
nych publikacji naukowych, 7 ekspertyz, 196 referatów na krajowych i zagra-
nicznych konferencjach naukowych, 44 recenzji wydawniczych. 
E-mail: zdzislaw.puslecki@amu.edu.pl
Zdzisław W. PUŚLECKI – Full Professor in economics, head of the Department 
of International Economics of the Faculty of Political Science and Journalism of 
AMU. His academic research covers the field of the theory of international com-
merce, the theory of liberalism and protectionism, regionalization and globaliza-
tion of the modern global economy, the transformation of Central and Eastern 
European states and their functioning in the European Union, Poland’s innova-
tion and competitiveness within the framework of EU integration, Polish-German 
economic relations, economic relations between Poland and developing coun-
tries, and the EU’s strategy to increase global competitiveness. He is the author or 
co-author of 649 works, including 28 books and monographic electronic publica-
tions, 250 book chapters, 102 papers for academic journals, 22 other academic 
publications, 7 expert opinions, 196 papers delivered at Polish and international 
academic conferences, and 44 editorial reviews. 
E-mail: zdzislaw.puslecki@amu.edu.pl

Nartsiss SHUKURALIEVA – doktor nauk politycznych, adiunkt w Instytucie 
Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jej za-
interesowania naukowe obejmują politykę państw Azji Centralnej oraz mecha-
nizmy funkcjonowania współczesnych autorytaryzmów. W swoich badaniach 
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podejmowała również tematykę problemów rozwojowych, budowania państwa, 
manipulacji konstytucyjnych, legitymizacji i kontestacji władzy oraz bezpieczeń-
stwa regionalnego w Azji Centralnej. E-mail: shukuralieva@wp.pl
Nartsiss SHUKURALIEVA – PhD in political science, Assistant Professor 
at the Institute of Political Sciences of the Kazimierz Wielki University in By-
dgoszcz. Her academic interests include the policies of Central Asian states and 
the mechanisms of contemporary authoritarianism. In her research she also deals 
with development problems, state building, constitutional manipulation, legiti-
macy and contestation of power, and regional security in Central Asia. 
E-mail: shukuralieva@wp.pl

Mirosław SKARŻYŃSKI – dr hab., prof. UAM, zatrudniony w Zakładzie Stu-
diów nad Bezpieczeństwem na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 
UAM w Poznaniu. E-mail: miroslaw.skarzynski@amu.edu.pl
Mirosław SKARŻYŃSKI – PhD, associate professor, employed in the Depart-
ment of Security Research of AMU Faculty of Political Science and Journalism 
in Poznań. E-mail: miroslaw.skarzynski@amu.edu.pl

Jędrzej SKRZYPCZAK – prof. UAM dr hab., kierownik Zakładu Systemów 
Prasowych i Prawa Prasowego na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikar-
stwa, radca prawny, autor ponad 100 publikacji w czasopismach i publikacjach 
naukowych dotykających kwestii funkcjonowania mediów, a w szczególności 
radiofonii i telewizji i tzw. „nowych mediów”, a także prawa autorskiego i praw 
pokrewnych oraz prawa prasowego i sytuacji mediów publicznych. 
E-mail: jedrzej.skrzypczak@amu.edu.pl
Jędrzej SKRZYPCZAK – Associate Professor, Head of the Department of Press 
Systems and Press Law at Adam Mickiewicz University, Faculty of Political Sci-
ence and Journalism; legal advisor, author of over one hundred papers and chap-
ters in books and academic journals. E-mail: jedrzej.skrzypczak@amu.edu.pl

Agnieszka SZPAK – dr hab. nauk o polityce i dr nauk prawnych. Pracuje na 
Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK. 
E-mail: aszpak@umk.pl
Agnieszka SZPAK – Associate Professor, PhD in law. She obtained her postdoc-
toral degree in political science. She works at the Department of Political Science 
and International Studies at Nicolaus Copernicus University. 
E-mail: aszpak@umk.pl

Tadeusz WALLAS – dr hab. nauk o polityce, zatrudniony na stanowisku profeso-
ra nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersy-
tetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Naukowo interesuje się współczesny-
mi systemami politycznymi, współczesną kulturą polityczną oraz politycznymi 
aspektami globalizacji i integracji europejskiej. Jest przewodniczącym Komitetu 
Nauk Politycznych PAN oraz wiceprzewodniczącym ZG Polskiego Towarzystwa 
Nauk Politycznych. E-mail: tadeusz.wallas@amu.edu.pl
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Tadeusz WALLAS – Associate Professor at the Faculty of Political Science and 
Journalism of Adam Mickiewicz University in Poznań. His academic interests 
encompass contemporary political systems, modern political culture and the po-
litical aspects of globalization and European integration. He is the President of 
the Committee of Political Science of the Polish Academy of Sciences (PAN) 
and Vice-President of the Board of Polish Political Science Association (PTNP). 
E-mail: tadeusz.wallas@amu.edu.pl

Krzysztof ŻARNA – doktor habilitowany nauk o polityce, specjalność stosunki 
międzynarodowe. Profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk o Polityce Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego. Kierownik Zakładu Polityki Bezpieczeństwa oraz pro-
dziekan ds. Studenckich i Kształcenia Wydziału Socjologiczno-Historycznego 
UR. Absolwent Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka 
w Warszawie. Specjalizuje się w problematyce praw człowieka i stosunków mię-
dzynarodowych. E-mail: zrnk75@wp.pl
Krzysztof ŻARNA – Associate Professor, Ph. D. in political science, specializa-
tion: international relations, Institute of Political Science, Rzeszów University, 
Poland. Head of the Department of Security Policy and Dean for Student Affairs 
and Education at the Faculty of Sociology and History in Rzeszów University. 
A graduate of the School of Human Rights of Helsinki Foundation for Human 
Rights. He specializes in the issues of human rights and international relations. 
E-mail: zrnk75@wp.pl




