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Roman BÄCKER – prof. dr hab., kierownik Katedra Filozofii i Teorii Polityki 
na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, w latach 2010–2016 prezes 
Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Od kilkudziesięciu lat zajmuje się 
problematyką niedemokratycznych reżimów politycznych, a przede wszystkim 
totalitaryzmu. Wspólnie z zespołem napisał podręcznik do metodologii badań 
politologicznych (open access, 2016). Jest autorem siedmiu książek w tym: Nie-
tradycyjna teoria polityki (Toruń, 2011), Międzywojenny eurazjatyzm. Między 
kontrakulturacją a totalitaryzmem? (Łódź 2000), Rosyjskie myślenie polityczne 
za czasów prezydenta Putina (Toruń 2007). E-mail: backer@umk.pl
Roman BÄCKER – Professor, head of the Department of Political Theory at 
Nicolaus Copernicus University in Toruń, president of the Polish Political Sci-
ence Association from 2010 to 2016. For several decades he has dealt with the is-
sues of undemocratic political regimes, and above all – totalitarianism. Together 
with his team, he has written a textbook on the methodology of political sci-
ence research (open access, 2016). He is the author of seven books including 
Nietradycyjna teoria polityki [Nontraditional theory of politics] (Toruń, 2011), 
Międzywojenny eurazjatyzm. Między kontrakulturacją a totalitaryzmem? [Inter-
war Eurasianism. Between contraculturation and totalitarianism?] (Łódź, 2000), 
and Rosyjskie myślenie polityczne za czasów prezydenta Putina [Russian political 
thinking under President Putin] (Toruń, 2007). E-mail: backer@umk.pl

Nađa BEGLEROVIĆ – is a doctoral student in the International Relations and 
European Politics Program at the Faculty of Social Sciences, Masaryk University 
in Brno, Czech Republic. She holds a Master’s degree in political science – Euro-
pean politics – from the same University and a Master’s degree in education from 
Ohio University in the US. She is a member of Kappa Delta Pi, an international 
honor society in Education. E-mail: 390286@mail.muni.cz.
Nađa BEGLEROVIĆ – jest doktorantką na kierunku stosunki międzynarodowe 
na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Masaryka w Brnie w Czechach. 
Uzyskała tytuł magistra nauk politycznych – polityki europejskiej na Uniwer-
sytecie Masaryka i tytuł magistra edukacji na Uniwersytecie Ohio w Stanach 
Zjednoczonych. E-mail: 390286@mail.muni.cz.

Войцех ЦИСАК – 3.05.1957 года рождения, родился в Познани (Республика 
Польша), в 1980 году окончил Университет имени Адама Мицкевича в По-
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знани по специальности «русская филология». С 1982 года работает в УАМ. 
В 1991 году защитил кандидатскую диссертацию в Институте русского язы-
ка 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 Шевченко (Украина). 
Работает в должности профессора УАМ на Факультете политических наук 
и журналистики Университета имени Адама Мицкевича. 
E-mail: wojciech.cisak@amu.edu.pl
Wojciech CISAK – was born on May 3, 1957 in Poznań. 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 doctoral dissertation in 
pedagogy at the Pushkin Institute of the Russian Language in Moscow. In 2001, 
he received a post-doctoral degree in journalism from the Institute of Journalism 
of Kyiv National Taras Shevchenko University in Ukraine. Nowadays he works 
as an AMU professor at the Faculty of Political Science and Journalism. 
E-mail: wojciech.cisak@amu.edu.pl
Wojciech CISAK – urodził się 3 maja 1957 r. w Poznaniu. Liceum ukończył 
w Poznaniu w 1976 roku. W 1980 roku ukończył studia na Uniwersytecie im. 
Adama Mickiewicza, kierunek filologia rosyjska. W 1980 podjął pracę w charak-
terze nauczyciela w Szkole Podstawowej w Stęszewie. W 1982 został zatrudnio-
ny na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu w charakterze wykładowcy 
języka rosyjskiego. W 1991 r. obronił pracę doktorską w Instytucie Języka rosyj-
skiego im. Puszkina w Moskwie z zakresu pedagogiki. W 2001 roku uzyskał sto-
pień doktora habilitowanego z zakresu dziennikarstwa w Instytucie Dziennikar-
stwa 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. Zaintere-
sowania naukowe – współczesne systemy medialne, prasa lokalna w Polsce i na 
świecie, polityka medialna. E-mail: wojciech.cisak@amu.edu.pl

Sylwia Czubaj-Kuźmin – Doctor of Social Sciences in the discipline of political 
science. She holds MAs from both the Faculty of Polish and Classical Philologies 
and the Faculty of Political Science and Journalism at Adam Mickiewicz Univer-
sity in Poznań. In 2013–2019 director of the National Science Center’s research 
grant: “Katyń anniversaries 1990–2010. The place and function of political ritual 
in the Polish culture of remembrance.” Her main research interests include: po-
litical ritual, pragmalinguistics and discourse analysis. 
Email: czubaj_kuzmin@op.pl
Sylwia Czubaj-Kuźmin – dr nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, ab-
solwentka studiów magisterskich na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej 
UAM w Poznaniu oraz na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa tam-
że. W latach 2013–2019 kierownik grantu Narodowego Centrum Nauki zatytu-
łowanego: „Rocznice katyńskie w latach 1990–2010. Miejsce i funkcja rytuału 
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politycznego w polskiej kulturze pamięci”. Główne zainteresowania badawcze: 
rytuał polityczny, kultura pamięci, pragmalingwistyka i analiza dyskursu. 
Email: czubaj_kuzmin@op.pl

Serhiy DANYLENKO – academic degree: doctor of political sciences, candi-
date of philological sciences. Position: Head of the Department of International 
Media Communication and Communication Technologies, Faculty of Interna-
tional Information, Associate Professor, Institute of International Relations, Taras 
Shevchenko National University of Kyiv. Disciplines: Theory and Practice of 
Communication, Press Service, Press Service of Foreign Policy Departments, 
Theory of Mass Communication, International Media Communications, Media 
Analysis, Propaganda and Counter-Propaganda, Contemporary Printed Media. 
Academic interests: the influence of communicative technologies on the forma-
tion of civil society, political communication and mass media, international jour-
nalism, media convergence. E-mail: danilenko_s@univ.kiev.ua
Serhiy DANYLENKO – doktor nauk politycznych, kandydat nauk filologicz-
nych. Stanowisko: kierownik Katedry Międzynarodowej Komunikacji Medialnej 
i Technologii Komunikacyjnych na Wydziale Informacji Międzynarodowej, pro-
fesor nadzwyczajny w Instytucie Stosunków Międzynarodowych na Kijowskim 
Uniwersytecie Narodowym im. Tarasa Szewczenki. Dyscypliny: teoria i prakty-
ka komunikacji, służba prasowa, służba prasowa departamentów polityki zagra-
nicznej, teoria komunikacji masowej, międzynarodowa komunikacja medialna, 
analiza mediów, propaganda i kontrpropaganda, współczesne media drukowane. 
Zainteresowania naukowe: wpływ technologii komunikacyjnych na kształtowa-
nie się społeczeństwa obywatelskiego, komunikacja polityczna i mass media, 
dziennikarstwo międzynarodowe, konwergencja mediów. 
E-mail: danilenko_s@univ.kiev.ua

Tinatini DVALISHVILI – Doctor of Philosophy in Political Science, Ilia State 
University; Georgia. E-mail: tinatin.dvalishvili@iliauni.edu.ge
Tinatini DVALISHVILI – doktor filozofii w dziedzinie nauk politycznych, Uni-
wersytet Państwowy Ilia w Gruzji. E-mail: tinatin.dvalishvili@iliauni.edu.ge

Maria LEWANDOWSKA – mgr, doktorantka na Wydziale Nauk o Polityce 
i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (studia dokto-
ranckie z zakresu nauk o polityce). Absolwentka dziennikarstwa i komunikacji 
społecznej. Do jej głównych zainteresowań badawczych należą związki polityki 
i mediów masowych, media audiowizualne, media społecznościowe oraz dzien-
nikarstwo, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii profesjonalizmu i etyki. Jest 
autorką książki Profesjonalizm dziennikarski Kuby Wojewódzkiego (Toruń 2019). 
E-mail: m.lewan@doktorant.umk.pl
Maria LEWANDOWSKA – MA, a doctoral student (in political science) at the 
Faculty of Political Science and Security Studies at Nicolaus Copernicus Uni-
versity in Toruń. A graduate in journalism and social communication. Her main 
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research interests include the relations between politics and mass media, audio-
visual media, social media and journalism, with a particular focus on profession-
alism and ethics. She is the author of the book Profesjonalizm dziennikarski Kuby 
Wojewódzkiego [Kuba Wojewódzki’s journalistic professionalism] (Toruń 2019). 
E-mail: m.lewan@doktorant.umk.pl
Юлия НЕСТЕРЯК – кандидат наук по социальным коммуникациям, ас-
систент кафедры социальных коммуникаций Института журналистики Ки-
евского национального университета имени Тараса Шевченко. В 2013 году 
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
Yuliia NESTERAK – PhD in Social Communications, Assistant Professor at 
the Department of Social Communications, the Institute of Journalism at Taras 
Shevchenko National University of Kyiv. In 2013, she defended her disserta-
tion Transformation 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
Julia NESTERIAK – doktor nauk w zakresie komunikacji społecznej, asystent 
w Katedrze Komunikacji Społecznej Instytutu Dziennikarstwa Kijowskiego 
Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki. W 2013 roku obroniła pra-
cę doktorską Transformacja środowiska komunikacji w kontekście współczesnej 
polityki medialnej Ukrainy. Zainteresowania naukowe – polityka informacyjna 
i medialna, współczesne systemy medialne, lokalne środki masowej informacji. 
E-mail: nyulia@ukr.net
Sofiia SHUSTENKO – doctoral student at the Institute of International Rela-
tions, Taras Shevchenko National University of Kyiv. Academic interests: infor-
mation policy, Council of Europe, media communication. 
E-mail: sofiiashustenko@ukr.net
Sofiia SHUSTENKO – doktorantka w Instytucie Stosunków Międzynarodo-
wych Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki. Zaintere-
sowania naukowe: polityka informacyjna, Rada Europy, komunikacja medialna. 
E-mail: sofiiashustenko@ukr.net

Joanna SKRZYPCZYŃSKA – adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych 
i Dziennikarstwa UAM. Zainteresowania naukowe: liberalizacja handlu między-
narodowego, funkcjonowanie Światowej Organizacji Handlu, polityka handlowa 
Unii Europejskiej, polityka gospodarcza. 
E-mail: joanna.skrzypczynska@amu.edu.pl
Joanna SKRZYPCZYŃSKA – Assistant Professor at the Faculty of Political Sci-
ence and Journalism, AMU. Her academic interests involve the liberalization of 
international trade, operations of World Trade Organization, the European Union’s 
trade policy and economic policy. E-mail: joanna.skrzypczynska@amu.edu.pl
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Alicja STĘPIEŃ-KUCZYŃSKA – prof. dr hab., politolog i historyk; kierow-
nik Katedry Systemów Politycznych Wydziału Studiów Międzynarodowych 
i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka 5 monografii, kilkunastu 
monografii zbiorowych, kilkudziesięciu artykułów i rozdziałów poświęconych 
tematyce systemów politycznych, zwłaszcza zmiany systemowej w państwach 
Europy Środkowej i Wschodniej, transformacji systemowej i społeczno-ekono-
micznej regionu. Od wielu lat prowadzi badania nad problematyką współczesnej 
Rosji. Wśród znaczących jej publikacji są m.in. Rosja Putina – leksykon (współ-
redakcja), Łódź 2004; Rosja: ku Europie. problemy stosunków rosyjsko-unijnych, 
Toruń 2007; Michaił Gorbaczow a idea i praktyka pieriestrojki, Łódź 2016. 
E-mail: alicja.stepien.kuczynska@gmail.com
Alicja STĘPIEŃ-KUCZYŃSKA – Professor, political scientist and historian, 
head of the Department of Political Systems at the Faculty of International and 
Political Studies at the University of Łódź. Author of five monographs, more than 
ten collective monographs, several dozen articles and chapters on the subject of 
political systems, especially systemic change in Central and Eastern Europe and 
systemic and socio-economic transformation in the region. For many years she 
has examined the issues of contemporary Russia. Her notable publications in-
clude Rosja Putina – leksykon [Putin’s Russia – lexicon] (co-editor), Łódź 2004; 
Rosja: ku Europie. Problemy stosunków rosyjsko-unijnych [Russia towards Eu-
rope. Problems in Russian-EU relations], Toruń 2007; Michaił Gorbaczow a idea 
i praktyka pieriestrojki [Mikhail Gorbachev and the idea and practice of pere-
stroika], Łódź 2016. E-mail: alicja.stepien.kuczynska@gmail.com




