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Anna ANtCzAk – is an Associated Professor (extraordinary professor) 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 sci-
ence (University of Warsaw). She is an author of several monographs and many 
articles related to security policy and public relations. She was awarded the Na-
tional Education Committee Medal, granted by the Minister of National Educa-
tion in 2013 and a 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 the Euro-Atlantic Association and 
MENSA International. E-mail: annique@wp.pl
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 
stypendium naukowego im. Eisenhowera Akademii Obrony NATO w Rzymie, 
ekspert ds. bezpieczeństwa i relacji międzynarodowych Business Centre Club 
oraz członek Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego, a także MENSA International. 
E-mail: annique@wp.pl

Paweł Błaszczyk – PhD, Department of Economic Policy and Local Gov-
ernment, The Poznań University of Economics and Business. 
E-mail: pawel.blaszczyk@ue.poznan.pl
Paweł Błaszczyk – dr, Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej, Uni-
wersytet Ekonomiczny w Poznaniu. E-mail: pawel.blaszczyk@ue.poznan.pl

Wojciech cisak – was born in Poznań (Poland) on May 3, 1957. In 1980, he 
graduated from Adam Mickiewicz University with a degree in Russian philology. 
He has worked for AMU since 1982. In 1991, he defended his thesis on pedagogy 
at the Pushkin Institute of the Russian Language in Moscow (Russia). In 2001, he 
received PhD in journalism from the Institute of Journalism of Kyiv National Taras 
Shevchenko University (Ukraine). Nowadays, he works as AMU professor at the 
Faculty of Political Science and Journalism. E-mail: wojciech.cisak@amu.edu.pl
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Wojciech cisak – w 1980 roku ukończył studia na Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza, kierunek filologia rosyjska. W 1982 r. został zatrudniony na Uni-
wersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu w charakterze wykładowcy języka 
rosyjskiego. W 1991 r. obronił pracę doktorską w Instytucie Języka Rosyjskiego 
im. Puszkina w Moskwie z zakresu pedagogiki. W 2001 roku uzyskał stopień 
doktora habilitowanego z zakresu dziennikarstwa w Instytucie Dziennikarstwa 
Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki (Ukraina). 
Obecnie pracuje na stanowisku profesora UAM na Wydziale Nauk Politycznych 
i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
E-mail: wojciech.cisak@amu.edu.pl
Войцех Цисак – b 1980 году окончил Университет имени Адама Мицке-
вича в Познани по специальности «русская филология». С 1982 года рабо-
тает в УАМ. В 1991 году защитил кандидатскую диссертацию в Институте 
русского языка имени Пушкина в Москве (Россия) по педагогике. В 2001 
году получил степень доктора наук в области журналистики в Институте 
журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шев-
ченко (Украина). Работает в должности профессора УАМ на Факультете по-
литических наук и журналистики Университета имени Адама Мицкевича. 
E-mail: wojciech.cisak@amu.edu.pl

łukasz DoNAj – graduated from the Institute of Political Science and Journal-
ism at Adam Mickiewicz University (AMU) in Poznań and was granted a Mas-
ter’s Diploma in journalism in 2000. In 2004, a doctoral degree in humanities 
within the field of political science was conferred on him (The Security Policy 
of Sovereign Ukraine) at the same Institute and, in 2014 – a post-doctoral degree 
(habilitation) in humanities within the field of political science (The Conditions, 
Process, and Results of the Transformation in the Post-Soviet Area) at the Faculty 
of Political Science and Journalism at AMU. From 2005 to 2009, he was Assis-
tant Professor, Vice Dean for Full-Time Studies at the Faculty of International 
Studies and Diplomacy at the Łódź Academy of International Studies. From 2007 
to 2009, he was Vice President of the Łódź Section of the Polish Association of 
Political Science. Between 2009 and 2015, he was Assistant Professor at the De-
partment of International Relations of the AMU Faculty of Political Science and 
Journalism. From 2015, Professor at Adam Mickiewicz University. The author/
editor of nine monographs and over 100 academic articles and reviews (published 
in Polish, English, Russian, Ukrainian, and Kazakh); deputy assistant editor of 
“Przegląd Strategiczny”; member of the editorial boards of “PolitBook”, “Youth. 
World. Politics”, “Человеческий капитал”, “Проблемы постсоветского 
пространства”, “Refleksje”, “Общество: политика, экономика, право”; re-
viewer of the magazines: “R/evolutions. Global Trends & Regional Issues”, 
“Pogranicze. Polish Borderland Studies”, “Świat Idei i Polityki”, “Wschód Euro-
py. Studia Humanistyczno-Społeczne”, „Przegląd Europejski”, „Sensus Histori-
ae. Studia interdyscyplinarne”, „International Studies. Interdisciplinary Political 
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and Cultural Journal”, “Colloquium”, “Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, 
e-Politikon and Civitas et Lex”; member of: Polish Political Science Associa-
tion, Polish Association for International Studies (since 2013 President of the 
Poznań Section), Consortium of Academic Strategic Studies and the Centre for 
European Research and Education. Supervisor and reviewer of about 600 disser-
tations – Bachelor’s, Master’s, and seminars, written on international relations, 
European studies, political science, journalism and social communications, state 
governance and national security. Reviewer and member of the doctoral/habilita-
tion degree procedures committee. His research and teaching primarily focus on 
issues of security, and the internal and external situation of Ukraine, the freedom 
of press in post-Soviet countries, political communication and issues of political 
forecasting. E-mail: lukasz.donaj@amu.edu.pl
łukasz DoNAj – w 2000 roku ukończył Instytut Nauk Politycznych i Dzienni-
karstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, otrzymując dyplom ma-
gistra w zakresie specjalności dziennikarskiej. Stopień naukowy doktora nauk 
humanistycznych w zakresie nauk o polityce uzyskał w 2004 roku (Polityka 
bezpieczeństwa niepodległej Ukrainy – INPiD UAM), a w 2014 roku – stopień 
naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauk o polityce 
– specjalność: stosunki międzynarodowe (Uwarunkowania, przebieg i rezultaty 
transformacji na obszarze postradzieckim – Wydział Nauk Politycznych i Dzien-
nikarstwa UAM). Od 2005 do 2009 roku – adiunkt, prodziekan ds. studiów sta-
cjonarnych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Dyplomacji Wyższej Szkoły 
Studiów Międzynarodowych w Łodzi; od 2007 do 2009 roku pełnił także funk-
cję wiceprezesa łódzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. 
W latach 2009–2015 – adiunkt w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych 
WNPiD UAM; od 2015 – profesor UAM; kierownik studiów II stopnia na kierun-
ku „stosunki międzynarodowe”. Autor/redaktor 8 monografii i ponad 100 artyku-
łów oraz recenzji naukowych (opublikowanych po polsku, angielsku, rosyjsku, 
ukraińsku oraz kazachsku); zastępca sekretarza redakcji „Przegląd Strategicz-
ny”; członek redakcji: „PolitBook”, „Youth. World. Politics”, „Человеческий 
капитал”; „Проблемы постсоветского пространства”, „Refleksje”; współpra-
cuje (recenzent) z: „R/evolutions. Global Trends & Regional Issues”, „Pograni-
cze. Polish Borderland Studies”, „Świat Idei i Polityki”, „Wschód Europy. Studia 
Humanistyczno-Społeczne”, „Przegląd Europejski”, „Civitas et Lex”, „Sensus 
Historiae. Studia interdyscyplinarne”, „Colloquium”, „Środkowoeuropejskie 
Studia Polityczne” oraz „International Studies. Interdisciplinary Political and 
Cultural Journal”; członek: Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Polskie-
go Towarzystwa Studiów Międzynarodowych (od 2013 r. przewodniczący po-
znańskiego oddziału), Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej (od 2015 r. – czło-
nek zarządu), Konsorcjum Akademickich Zakładów Studiów Strategicznych (od 
2017 r.) etc. Promotor i recenzent blisko 600 prac dyplomowych (magisterskich 
i licencjackich) oraz seminaryjnych z zakresu „stosunków międzynarodowych”, 
„europeistyki”, „politologii”, „dziennikarstwa i komunikacji społecznej”, „zarzą-
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dzania państwem” oraz „bezpieczeństwa narodowego”. Kilkukrotny uczestnik 
– w charakterze recenzenta lub członka komisji – w przewodach doktorskich 
oraz habilitacyjnych. W pracy naukowej i dydaktycznej koncentruje się przede 
wszystkim na problematyce związanej z zagadnieniami bezpieczeństwa, sytuacją 
wewnętrzną i zewnętrzną Ukrainy, swobodą prasy w krajach postradzieckich, 
komunikowania politycznego, a także kwestiami prognozowania politycznego. 
E-mail: lukasz.donaj@amu.edu.pl

łukasz Fojutowski – PhD, Faculty of Social Sciences, Collegium Da Vinci. 
E-mail: lukasz.fojutowski@cdv.pl
łukasz Fojutowski – dr, Wydział Nauk Społecznych, Collegium Da Vinci. 
E-mail: lukasz.fojutowski@cdv.pl

jakub jakuBowski – Assistant Professor at the Faculty of Political Science 
and Journalism, Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland. He is interested 
in communication science, especially in the field of social media and politics. 
Besides academic work, he is a co-creator of ProScholars – an online platform for 
promotion of research. E-mail: jakub.jakubowski@amu.edu.pl
jakub jakuBowski – adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikar-
stwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie w 2015 r. uzyskał 
stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych. Jego obszar zaintereso-
wań obejmuje zagadnienia dotyczące szeroko pojętej komunikacji, ze szczegól-
nym uwzględnieniem mediów społecznościowych, marketingu i polityki. Oprócz 
aktywności naukowej i dydaktycznej spełnia się też jako praktyk działań promo-
cyjnych, będąc współtwórcą platformy ProScholars.pl – projektu popularyzacji 
dorobku naukowego w internecie. E-mail: jakub.jakubowski@amu.edu.pl

Natalia kusa – PhD student at the Department of Political Systems at the Facul-
ty of Political Science and Journalism at Adam Mickiewicz University in Poznań. 
She graduated with a Master’s degree in political science in the field of local gov-
ernment administration, as well as in advertising and promotion. She completed 
internships and scholarships at the Saint Petersburg State University (2018) and 
the Linguistic University in Moscow (2015). Her research interests focus on the 
issues of socio-political changes in post-Soviet countries, transformations within 
Russian society and the functioning of the opposition in the contemporary politi-
cal system of the Russian Federation. Member of the editorial board of the aca-
demic journal “Reflections” and the Doctoral Council of the Faculty of Political 
Science and Journalism. Organizer of student exchange with universities in the 
Russian Federation. E-mail: natalia.kusa@amu.edu.pl
Natalia kusa – doktorantka w Zakładzie Systemów Politycznych Wydzia-
łu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Ukończyła studia magisterskie na kierunku politologia w zakresie 
administracji samorządowej oraz reklamy i promocji. Jej zainteresowania badaw-
cze koncentrują się na zagadnieniach przemian społeczno-politycznych w pań-
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stwach postradzieckich, transformacji wewnątrz społeczeństwa rosyjskiego oraz 
funkcjonowania opozycji we współczesnym systemie politycznym Federacji Ro-
syjskiej. Członkini redakcji Czasopisma naukowego „Refleksje” oraz Rady Dok-
torantów WNPiD UAM. Organizatorka wymiany studentów z uniwersytetami 
w Federacji Rosyjskiej. E-mail: natalia.kusa@amu.edu.pl

Magdalena LoRENC – PhD, Assistant Professor at the Faculty of Political Sci-
ence and Journalism of Adam Mickiewicz University in Poznań; member of the 
Faculty’s Research Group of Collective Memory; her current research interests 
are focused on the issue of the politicization of art using the example of Polish 
critical art and the phenomenon of the politicization of the museum/exhibition 
discourse. E-mail: magdalena.lorenc@amu.edu.pl
Magdalena LoRENC – dr, adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Dzienni-
karstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członkini Wydziało-
wej Grupy Badań nad Pamięcią Zbiorową; aktualne zainteresowania badawcze 
koncentrują się na zagadnieniach związanych z politycznością sztuki, upolitycz-
nieniem dyskursów muzealnych oraz praktykami komemoracyjnymi w sztuce 
i w instytucjach muzealnych. E-mail: magdalena.lorenc@amu.edu.pl

Michał Mikołajczak – PhD student at the Faculty of Theology of Nicolaus 
Copernicus University in Toruń; his current research interests are focused on is-
sues of theology, liturgy, papal ceremonial and diplomacy. 
E-mail: michalmikolajczak1989@gmail.com
Michał Mikołajczak – doktorant na Wydziale Teologicznym UMK w To-
runiu, aktualne zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach 
związanych z teologią, liturgią, ceremoniałem papieskim i dyplomacją. 
E-mail: michalmikolajczak1989@gmail.com

yuliia Nesterak – PhD in Social Communications, Assistant Professor of 
the Department of Social Communications of the Institute of Journalism at Taras 
Shevchenko National University of Kyiv. In 2013, she defended her thesis Trans-
formation of the communication environment in the context of modern media 
politics of Ukraine. Research interests: information and media politics, modern 
media systems, local media. E-mail: nyulia@ukr.net
yuliia Nesteriak – doktor nauk w zakresie komunikacji społecznej, 
asystent w Katedrze Komunikacji Społecznej Instytutu Dziennikarstwa Ki-
jowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki. W 2013 roku 
obroniła pracę doktorską na temat Transformacja środowiska komunikacji 
w kontekście współczesnej polityki medialnej. Zainteresowania naukowe: in-
formacyjna pollityka medialna, lokalne środki masowej informacji. 
E-mail: nyulia@ukr.net
Юлия Нестеряк – кандидат наук по социальным коммуникациям, ас-
систент кафедры социальных коммуникаций Института журналистики Ки-
евского национального университета имени Тараса Шевченко. В 2013 году 
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защитила кандидатскую диссертацию Трансформация коммуникационной 
среды в контексте современной медиаполитики Украины Сфера научных 
интересов – информационная и медиаполитика, современные медиасисте-
мы, локальные средства массовой информации. E-mail: nyulia@ukr.net

Paulina olechowska – PhD, Assistant Professor at the Department of 
Media and Communications, Institute of Polish Studies, Cultural Studies and 
Journalism, Faculty of Language Studies, University of Szczecin. A graduate 
of political studies and social studies, she completed her doctoral dissertation 
in political studies at Adam Mickiewicz University in Poznań. Her research in-
terests comprise international communication with particular emphasis given to 
transboundary journalism and multi- and inter-cultural aspects of mass media, the 
history of press and media systems in Poland and globally. She has authored over 
fifty academic papers on regional and local media, and transboundary journal-
ism. She is also the author of three monographs: Akcesja Polski do Unii Europe-
jskiej na łamach prasy regionalnej Ziem Zachodnich [Poland’s accession to the 
EU in the regional newspapers of Western Lands] (2012), Prasa szkolna: teoria, 
funkcje, tematyka. Analiza na przykładzie województwa zachodniopomorskiego 
[School newspapers: theory, functions, topics] (2015) and Mosty nad granicą. 
Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska w latach 1997–2015 [Bridges over 
borders. Polish-German Journalism Prize in 1997–2015] (2017); she has also co-
edited collective works Ciągłość i zmiana. 70 lat mediów masowych na Pomorzu 
Zachodnim [Continuation and change. Seventy years of mass media in Western 
Pomerania] (with J. Kania, 2016) and Pogranicze w mediach. Media na pogran-
iczu [Borderlands in the media. The media in the borderlands] (with E. Pajewska, 
2017). E-mail: paulina.olechowska@usz.edu.pl.
Paulina olechowska – dr, adiunkt w Zakładzie Mediów i Komunikowa-
nia Instytutu Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa Wydziału Filo-
logicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Absolwentka politologii i socjologii 
US, doktoryzowała się z zakresu nauk o polityce na Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania badawcze: komunikacja między-
narodowa ze szczególnym uwzględnieniem dziennikarstwa transgranicznego, 
wielo- i międzykulturowość w mediach masowych, historia prasy oraz systemy 
medialne w Polsce i na świecie. Autorka ponad 50 artykułów naukowych z za-
kresu mediów regionalnych i lokalnych oraz dziennikarstwa transgraniczne-
go. Autorka trzech monografii: Akcesja Polski do Unii Europejskiej na łamach 
prasy regionalnej Ziem Zachodnich (2012), Prasa szkolna: teoria, funkcje, 
tematyka. Analiza na przykładzie województwa zachodniopomorskiego (2015) 
oraz „Mosty nad granicą”. Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska w latach 
1997–2015 (2017); współredakcja prac zbiorowych Ciągłość i zmiana. 70 lat 
mediów masowych na Pomorzu Zachodnim (z J. Kanią, 2016) i Pogranicze 
w mediach. Media na pograniczu (z E. Pajewską, 2017). 
E-mail: paulina.olechowska@usz.edu.pl.
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Grażyna PiEChotA – PhD, Assistant Professor at the Faculty of Management 
and Social Communication of the Andrzej Frycz Modrzewski Kraków Univer-
sity (Poland). Her research concerns include the matters of civil society, social 
and political communication, as well as intercultural communications. In 2017, 
she was the Scholar Recipient in the Center for Chinese Studies in Taipei; she 
has conducted a research project Non-governmental diplomacy in service of Tai-
wan’s soft power. She has directed national and international research projects in 
cooperation with universities in Germany, Ukraine and Taiwan. Reviewer in the 
international academic journal “Cogent Social Sciences”. 
E-mail: gpiechota@poczta.onet.pl
Grażyna PiEChotA – adiunkt na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Spo-
łecznej Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Zain-
teresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień społeczeństwa obywatelskie-
go, komunikacji społecznej i politycznej, a także komunikacji międzykulturowej. 
W 2017 roku była stypendystką Center for Chinese Studies w Tajpei, kierowała 
projektem naukowym „Dyplomacja pozarządowa w służbie tajwańskiego soft 
power”. Kierowała krajowymi i międzynarodowymi projektami naukowymi 
we współpracy z uniwersytetami w Niemczech, na Ukrainie oraz na Tajwanie. 
Recenzentka międzynarodowego czasopisma naukowego „Cogent Social Scien-
ces”. E-mail: gpiechota@poczta.onet.pl

Robert rajczyk – PhD, Assistant Professor at the Institute of Journalism and 
Political Sciences at the University of Silesia in Katowice (Poland). His research 
concerns mass communication, constitutional systems in Central and Eastern Eu-
rope and public diplomacy. He is the author of three books and several academic 
papers. He has conducted two research projects: World’s Impact of Taiwanese 
Media System and Public Diplomacy. The modern tool of Taiwanese diplomacy 
financed by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of China (Taiwan). 
E-mail: robert.rajczyk@us.edu.pl
Robert rajczyk – adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Swoje zainteresowania naukowe kon-
centruje wokół komunikowania masowego, systemów konstytucyjnych państw 
Europy Środowej i Wschodniej oraz dyplomacji publicznej. Jest autorem trzech 
monografii oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych. Kierował dwoma pro-
jektami badawczymi finansowanymi przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
Republiki Chińskiej (Tajwanu). E-mail: robert.rajczyk@us.edu.pl

joanna RAk – PhD, Assistant Professor at the Department of Political Culture 
at the Faculty of Political Science and Journalism, Adam Mickiewicz University 
in Poznań. In 2016–2018, she was a visiting researcher and professor at CEU San 
Pablo University in Madrid. She was the principal investigator of the research 
project The Culture of Political Violence Dynamics of Anti-austerity Movements 
in Europe and researcher in the Contemporary Russia: Between Authoritarianism 
and Totalitarianism project financed by the National Science Centre, Poland. The 
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author of the book Theorizing Cultures of Political Violence in Times of Austerity: 
Studying Social Movements in Comparative Perspective (Routledge, New York 
2018). Research interests: cultures of political violence, dynamics of radicaliza-
tion, anti-austerity movements, political epistemic apparatuses, and social mobi-
lization. E-mail: joanna.rak@amu.edu.pl
joanna RAk – dr, adiunkt w Zakładzie Kultury Politycznej na Wydziale Nauk 
Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu. W latach 2016-2018 badacz i profesor wizytujący na Uniwersytecie San Pa-
blo w Madrycie. Kierownik projektu badawczego „Dynamika kultury przemocy 
politycznej ruchów antyoszczędnościowych w Europie” i wykonawca w projek-
cie „Współczesna Rosja: między autorytaryzmem a totalitaryzmem?” finansowa-
nych przez Narodowe Centrum Nauki. Autorka monografii Theorizing Cultures 
of Political Violence in Times of Austerity: Studying Social Movements in Com-
parative Perspective (Routledge, Nowy Jork 2018). Zainteresowania badawcze: 
kultury przemocy politycznej, dynamika radykalizacji, ruchy antyoszczędnościo-
we, polityczne aparaty epistemiczne i mobilizacja społeczna. 
E-mail: joanna.rak@amu.edu.pl

Małgorzata sikora-Gaca – PhD in Humanities, field of specialization: Po-
litical Science; Structural Funds Specialist. Since 2018, she has been a lecturer 
at the Institute of Political Science at the Kazimierz Wielki University. The main 
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