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Mirosław BANASIK – doktor habilitowany w dyscyplinie nauk o bezpieczeń-
stwie, pułkownik dyplomowany Wojska Polskiego, absolwent studiów dokto-
ranckich Akademii Obrony Narodowej w Warszawie i podyplomowych studiów 
polityki obronnej Akademii Obrony NATO w Rzymie. Zajmował szereg stano-
wisk dowódczych i sztabowych. Był między innymi zastępcą Polskiego Narodo-
wego Przedstawiciela Wojskowego przy Kwaterze Głównej Sojuszniczych Sił 
NATO w Europie, szefem Centrum Zarządzania Kryzysowego MON i Centrum 
Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej. Dorobek naukowy obejmuje 8 mo-
nografii i ponad 60 opublikowanych opracowań naukowych obejmujących pro-
blematykę związaną z bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym, za-
rządzaniem kryzysowym, planowaniem strategicznym i wojnami hybrydowymi.
Mirosław BANASIK – holder of a post-doctoral degree in security sciences, 
qualified colonel of the Polish Army, graduate of doctoral studies at the National 
Defense Academy in Warsaw and postgraduate studies in defense policy of the 
NATO Defense Academy in Rome. He has held a number of command and staff 
positions. He was, among others, the Deputy of the Polish National Military 
Representative at the NATO Allied Forces Headquarters in Europe, the head of 
the Crisis Management Center at the Ministry of National Defense and of the 
Operational Center at the Minister of National Defense. His academic achieve-
ments include eight monographs and over sixty published academic studies on 
the issues related to national and international security, crisis management and 
strategic planning.

Oleg GORBANIUK – profesor nadzwyczajny w Instytucie Psychologii w Uni-
wersytecie Zielonogórskim i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, 
kierownik Zakładu Metodologii Badań Psychologicznych UZ. Ukończył studia 
magisterskie z psychologii (1996) i ekonomii (1997), obronił pracę doktorską 
z ekonomii (2000) i psychologii (2001) oraz habilitował się z psychologii (2012) 
w KUL. Aktualnie prowadzi badania podstawowe leksykonu różnic indywidual-
nych języków środkowo- i wschodnioeuropejskich oraz badania stosowane po-
strzegania obiektów marketingowych, politycznych i społecznych.
Oleg GORBANIUK – Associate Professor at the Institute of Psychology 
at the University of Zielona Góra and John Paul II Catholic University of 
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Lublin, head of the Department of Methodology of Psychological Research 
at the UZG. He completed MA studies in psychology (1996) and econom-
ics (1997), defended his PhD thesis in economics (2000) and psychology 
(2001) and was awarded postdoctoral degree in psychology (2012) at the 
Catholic University of Lublin. He is currently conducting basic research on 
the lexicon of individual differences between Central and Eastern European 
languages, and applied research on the perception of marketing, political and 
social objects.

Łukasz JUREŃCZYK – dr hab., prof. UKW, absolwent politologii, europe-
istyki i administracji. W 2009 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycz-
nych w zakresie nauk o polityce na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w 2018 r. 
stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauk o polityce 
na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2008 roku pracuje w Instytucie Nauk Poli-
tycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Specjalizuje się 
w międzynarodowych stosunkach politycznych i polityce bezpieczeństwa. Jest 
autorem monografii pt. Polska misja w Iraku. Implikacje dla Iraku i Polski 
(2010), Wojna z talibami i Al-Kaidą. Afganistan w latach 1994–2012 (2013), 
Polska misja w Afganistanie. Wojsko Polskie w operacji reagowania kryzyso-
wego NATO (2016) i Polska w Sojuszu Północnoatlantyckim. Wojsko Polskie 
w operacjach reagowania kryzysowego NATO (2016), współredaktorem ośmiu 
monografii zbiorowych oraz autorem ponad pięćdziesięciu artykułów w czaso-
pismach naukowych i rozdziałów w monografiach. 
E-mail: lukaszjurenczyk@ukw.edu.pl
Łukasz JUREŃCZYK – holder of a postdoctoral degree, Professor at the Ka-
zimierz Wielki University, a graduate in political science, European studies and 
business administration. In 2009, he obtained doctoral degree in humanities 
within the field of political science from the Jagiellonian University, and in 2018 
a postdoctoral degree in social sciences within the field of political science from 
the same university. Since 2008, he has worked at the Institute of Political Sci-
ence at the Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz. He specializes in interna-
tional political relations and security policy. He is the author of the monographs 
Polska misja w Iraku. Implikacje dla Iraku i Polski [The Polish mission in Iraq. 
Implications for Iraq and Poland] (2010), Wojna z talibami i Al-Kaidą. Afganistan 
w latach 1994–2012 [The war against the Taliban and Al-Qaeda. Afghanistan 
in 1994–2012] (2013), Polska misja w Afganistanie. Wojsko Polskie w operacji 
reagowania kryzysowego NATO [The Polish mission in Afghanistan. The Polish 
Army in the NATO’s crisis response operation] (2016) and Polska w Sojuszu 
Północnoatlantyckim. Wojsko Polskie w operacjach reagowania kryzysowego 
NATO [Poland in the North Atlantic Alliance. The Polish Army in the NATO’s 
crisis response operations] (2016), co-editor of eight collective monographs and 
author of over fifty articles in academic journals and collective monographs. 
E-mail: lukaszjurenczyk@ukw.edu.pl
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Tadeusz KAMIŃSKI – dr hab., kierownik Katedry Polityk Publicznych w Insty-
tucie Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 
Zajmuje się polityką pomocy społecznej, relacjami religii i polityki oraz polityką 
rodzinną. E-mail: t.kaminski@uksw.edu.pl
Tadeusz KAMIŃSKI – holder of a postdoctoral degree in political science. 
Head of the Department of Public Policy at the Institute of Political Science of 
Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw. He deals with social welfare 
policy, church-state relations and family policy. E-mail: t.kaminski@uksw.edu.pl

ks. Rafał LEŚNICZAK – doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie 
nauki o komunikacji społecznej i mediach (UMCS 2020), kierownik Katedry 
Komunikacji Społecznej, Public Relations i Nowych Mediów Instytutu Edukacji 
Medialnej i Dziennikarstwa UKSW w Warszawie. Jest autorem ponad 50 publi-
kacji naukowych z zakresu mediów, religii i polityki. Jego zainteresowania na-
ukowe koncentrują̨ się̨ wokół komunikowania politycznego, analizy wizerunku 
prasowego instytucji, organizacji, liderów politycznych, procesów personalizacji 
i mediatyzacji, public relations oraz teorii komunikowania masowego. 
E-mail: r.lesniczak@uksw.edu.pl
ks. Rafał LEŚNICZAK – holder of a postdoctoral degree in social sciences 
in the field of social communication and media science (UMCS 2020), head 
of the Department of Social Communication, Public Relations and New Me-
dia at the Institute of Media Education and Journalism at the Cardinal Stefan 
Wyszyński University in Warsaw. He is the author of over 50 academic pub-
lications in the field of media, religion and politics. His research interests are 
focused on political communication, the analysis of the press image of in-
stitutions, organizations, political leaders, personalization and mediatization 
processes, public relations and mass communication theory. 
E-mail: r.lesniczak@uksw.edu.pl

Dariusz MISZEWSKI – dr, adiunkt w Instytucie Historii Wojskowej, specja-
lizacja: historia Europy Środkowej i Wschodniej, stosunki polsko-czesko-sło-
wackie XX–XXI w., mniejszości narodowe w Europie Środkowej, polska myśl 
polityczna XX w. (idee: federacyjna, imperialna, słowiańska). 
E-mail: d.miszewski@akademia.mil.pl
Dariusz MISZEWSKI – PhD, Assistant Professor at the Institute of Military 
History, specialization: history of Central and Eastern Europe, Polish-Czech-
Slovak relations in the 20th–21st centuries, national minorities in Central Europe, 
Polish political thought of the 20th century (federation, imperial, and Slavic 
ideas). E-mail: d.miszewski@akademia.mil.pl

Marcin PIECHOCKI – dr hab., prof. UAM pracujący w Zakładzie Dziennikar-
stwa WNPiD UAM. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół re-
lacji systemu medialnego z systemem politycznym oraz manipulacji w mediach. 
Jest członkiem zespołu badawczego CAST oraz międzynarodowego zespołu ba-
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dawczego, w którego skład wchodzą naukowcy z: Uniwersytetu w Poczdamie, 
Uniwersytetu Przyjaźni Narodów w Moskwie oraz UAM w Poznaniu. 
E-mail: marcin.piechocki@amu.edu.pl
Marcin PIECHOCKI – Associate Professor at the Faculty of Political Science 
and Journalism, Adam Mickiewicz University in Poznań. His interests focus 
around the relation between the media system and political system, manipulation 
in the media and the use of new communication technologies. Member of the 
Polish-German-Russian research team and of the CAST laboratory. 
E-mail: marcin.piechocki@amu.edu.pl

Lucyna RAJCA – dr habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, 
profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Autorka kilkudziesię-
ciu prac naukowych o tematyce samorządu terytorialnego w Polsce i Europie. 
E-mail: lucynarajca@interia.pl
Lucyna RAJCA – holder of a postdoctoral degree in social sciences in the field 
of political science, Professor at Jan Kochanowski University in Kielce. Author 
of several dozen academic papers on local government in Poland and Europe. 
E-mail: lucynarajca@interia.pl

Remigiusz ROSICKI – dr hab. prof. UAM, jest prawnikiem, politologiem, fi-
lozofem. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie: prawa gospodar-
czego (na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu), administracji europej-
skiej (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 polityce bezpieczeństwa, polityce gospodarczej i polityce 
energetycznej. E-mail: remigiusz.rosicki@amu.edu.pl
Remigiusz ROSICKI – Associate Professor at the Faculty of Political Science 
and Journalism, Adam Mickiewicz University in Poznań; lawyer, political sci-
entist and philosopher. He has completed post-graduate studies in business law 
(University of Economics in Poznań), European administration (Adam Mickie-
wicz University in Poznań) and renewable energy sources (School of Banking 
in Poznań). He also studied at Södertörns Högskola in Stockholm (Sweden). His 
research interests are focused on security, and on economic and energy policies. 
E-mail: remigiusz.rosicki@amu.edu.pl

Michał SKORZYCKI – dr, jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego obecnie 
zatrudnionym na stanowisku adiunkta w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. 
Jego zainteresowania badawcze dotyczą obszarów socjologii polityki i stosun-
ków międzynarodowych, szczególnie zaś stosunków zewnętrznych Unii Euro-
pejskiej, problematyki nacjonalizmu i tożsamości narodowej oraz polityki we-
wnętrznej i demokratycznej transformacji Republiki Czeskiej.
Michał SKORZYCKI – PhD, is a graduate of the University of Łódź, holding 
the position of Assistant Professor at University of Social Sciences in Łódź. His 
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research interests include the sociology of politics and international relations, in 
particular, the external relations of the European Union, problems of nationalism 
and national identity, as well as the internal politics and democratic transforma-
tion of the Czech Republic.

Jacek WYSZYŃSKI – dr, adiunkt w Zakładzie Komunikacji Społecznej WNPiD 
UAM. W kręgu jego zainteresowań naukowych pozostają: szeroko pojęte nowe 
media, zagadnienia neutralności sieciowej, Next Generation Internet, metodolo-
gia badań medioznawczych oraz cyfrowe repozytoria materiałów video. Twórca 
systemu do analizy zawartości programów telewizyjnych CAST (http://cast.info.
pl). Przewodniczący Rady Centrum Informatycznego UAM, członek Polskiego 
Towarzystwa Komunikacji Społecznej. E-mail: jacek.wyszynski@amu.edu.pl
Jacek WYSZYŃSKI – PhD, Assistant Professor at the Department of Social 
Communication, Faculty of Political Science and Journalism, AMU. His research 
interests cover new media, the issues of network neutrality, Next Generation In-
ternet, the research methodology of media studies and digital repositories of vid-
eo material. Author of the system for the content analysis of television programs 
CAST (http://cast.info.pl). President of the Board of the IT Center at AMU and 
member of the Polish Communication Association. E-mail: jacek.wyszynski@
amu.edu.pl




