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Łukasz DONAJ – stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakre-
sie nauk o polityce uzyskał w 2004 roku (Polityka bezpieczeństwa niepodległej 
Ukrainy – INPiD UAM), a w 2014 roku – stopień naukowy doktora habilito-
wanego nauk społecznych w zakresie nauk o polityce – specjalność: stosunki 
międzynarodowe (Uwarunkowania, przebieg i rezultaty transformacji na obsza-
rze postradzieckim – Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM). Od 
2005 do 2009 roku – adiunkt, prodziekan ds. studiów stacjonarnych Wydziału 
Studiów Międzynarodowych i Dyplomacji Wyższej Szkoły Studiów Międzyna-
rodowych w Łodzi; od 2007 do 2009 roku pełnił także funkcję wiceprezesa łódz-
kiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. W latach 2009–2015 
– adiunkt w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych WNPiD UAM; od 2015 
– profesor UAM/uczelniany; opiekun studiów II stopnia na kierunku „stosunki 
międzynarodowe”; członek Rady Kształcenia Szkoły Nauk Społecznych UAM. 
Autor/redaktor 12 monografii i ponad 190 artykułów oraz recenzji naukowych 
(opublikowanych po polsku, angielsku, rosyjsku, ukraińsku oraz kazachsku); 
sekretarz redakcji „Przegląd Strategiczny”. 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 pro-
gnozowania politycznego. E-mail: lukasz.donaj@amu.edu.pl
Łukasz DONAJ – 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 – habilitation in humanities within the field 
of political science (The Conditions, Process, and Results of the Transforma-
tion in the Post-Soviet Area at the Faculty of Political Science and Journalism 
at the AMU). From 2005 to 2009, he was Assistant Professor and 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 Presi-
dent of the Łódź Section of the Polish Association of Political Science. Between 
2009 and 2015, he was an Assistant Professor at the Department of International 
Relations of the AMU Faculty of Political Science and Journalism. From 2015 
Professor of Adam Mickiewicz University; member of the Education Council of 
the School of Social Sciences AMU. The author/editor of twelve monographs 
and more than 190 academic articles and reviews (published in Polish, English, 
Russian, Ukrainian, and Kazakh); assistant editor of “Przegląd Strategiczny”; 
member of several editors of scientific journals in Poland and abroad.
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His research and teaching primarily focus on issues of security, Ukraine’s internal 
and external situation, the freedom of the press in post-soviet countries, political 
communication, and issues of political forecasting. 
E-mail: lukasz.donaj@amu.edu.pl

Marek GÓRKA – doktor habilitowany, profesor Politechniki Koszalińskiej, po-
litolog. Profesor na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej. Autor 
prac poświęconych zagadnieniom: polityki cyberbezpieczeństwa, służb wywia-
dowczych i kontrwywiadowczych, terroryzmu, rywalizacji politycznej, karnawa-
lizacji życia politycznego. E-mail: marek_gorka@wp.pl
Marek GÓRKA – PhD, professor of the Koszalin University of Technology, 
a political scientist. Professor at the Faculty of Humanities at the Technical Uni-
versity of Koszalin. Author of works devoted to the issues of cyber security poli-
cy, intelligence and counter-intelligence services, terrorism, political rivalry, and 
carnivalisation of political life. E-mail: marek_gorka@wp.pl

Esma KUČUKALIĆ – doktor uczestnicząca w programie Praw Człowieka, 
Pokoju i Zrównoważonego Rozwoju na Uniwersytecie w Walencji; posiada ty-
tuł magistra w zakresie studiów międzynarodowych i europeistyki oraz ukoń-
czyła studia podyplomowe z dziennikarstwa o specjalizacji międzynarodowej 
na Uniwersytecie w Walencji. Jest profesorem stosunków międzynarodowych 
na Uniwersytecie Europejskim w Walencji i wykłada dziennikarstwo praktycz-
ne na studiach magisterskich z dziennikarstwa międzynarodowego na Uniwer-
sytecie Rey Juan Carlos (URJC). Jej badania naukowe koncentrują się na za-
gadnieniach pochodzenia etnicznego i obywatelstwa w Bośni i Hercegowinie 
po podpisaniu Układu w Dayton. Jako dziennikarka zajmuje się kwestiami spo-
łecznymi i prawami obywatelskimi. Jest dyrektorem Fundacji Śródziemnomor-
skiego Zgromadzenia Obywatelskiego. 
E-mail: esma.kucukalic@universidadeuropea.es
Esma KUČUKALIĆ – Doctor in the Human Rights, Peace and Sustainability 
program at University of Valencia (UV); Master in International and European 
Union Studies and Postgraduate in Journalism with International specialisation 
(UV). She is a professor of International Relations at the European University of 
Valencia and teaches Solution Journalism at the Official Master’s Degree in In-
ternational Journalism at the Rey Juan Carlos University (URJC). Her academic 
research focuses on ethnicity and citizenship in post-Dayton Bosnia and Herze-
govina, and as a journalist on social issues and civil rights. She is a Mediterranean 
Citizens’ Assembly Foundation Director. 
E-mail: esma.kucukalic@universidadeuropea.es

Michał KURYŁOWICZ – doktor nauk społecznych, adiunkt w Instytucie Rosji 
i Europy Wschodniej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor monografii Polityka za-
graniczna Uzbekistanu wobec Rosji (2014). W badaniach koncentruje się na trans-
formacji systemów politycznych republik Azji Centralnej, na prowadzonej przez te 
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państwa polityce historycznej oraz centralnoazjatyckich systemach edukacyjnych.
E-mail: michal.kurylowicz@uj.edu.pl
Michał KURYŁOWICZ – Doctor of Social Sciences, assistant professor at the 
Institute of Russia and Eastern Europe of the Jagiellonian University. Author of 
the monograph Polityka zagraniczna Uzbekistanu wobec Rosji [Foreign Policy of 
Uzbekistan towards Russia] (2014). His research focuses on the transformation of 
the political systems of the Central Asian republics, the historical policy pursued 
by these countries and Central Asian educational systems. 
E-mail: michal.kurylowicz@uj.edu.pl

Tomasz MASŁYK – prof. AGH, dr hab. na Wydziale Humanistycznym Aka-
demii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. Jego zainteresowania 
badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z problematyką zaufania, 
kapitału społecznego, społeczeństwa obywatelskiego, a także socjologii niepeł-
nosprawności. E-mail: tomaslyk@agh.edu.pl
Tomasz MASŁYK – Assoc. Prof., at the Faculty of Humanities of the AGH 
University of Science and Technology in Krakow. His research interests focus on 
issues related to trust, social capital, civil society, and the sociology of disability. 
E-mail: tomaslyk@agh.edu.pl

Julia NESTERIAK – doktor nauk w zakresie komunikacji społecznej, docent 
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, 
dziennikarstwo newsowe. E-mail: nyulia@ukr.net
Julia NESTERIAK – PhD in Social Communications, Associate Professor 
at the Department of Social Communications, the Institute of Journalism at the 
Taras Shevchenko National University of Kyiv. In 2013, she defended her disser-
tation Transformation of the communication environment in the context of mod-
ern media politics of Ukraine. Research interests: information and media politics, 
modern media systems, local media, news journalism. 
E-mail: nyulia@ukr.net

Marek POGONOWSKI – doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie 
nauki o bezpieczeństwie, doktor nauk prawnych, profesor Politechniki Kosza-
lińskiej. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uni-
wersytetu Warszawskiego. Praktyk w zakresie postępowania administracyjnego 
oraz prawa ubezpieczeń społecznych. Autor publikacji naukowych w dziedzinie 
prawa i bezpieczeństwa socjalnego. Uczestnik krajowych i zagranicznych konfe-
rencji i seminariów naukowych. Przewodniczący Naczelnej Komisji Rewizyjnej 
Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczeń Społecznych. 
E-mail: marek-pogonowski@wp.pl



166 Noty o autorach ŚSP 2 ’22

Marek POGONOWSKI – Habilitated doctor of social studies in security sci-
ence, doctor of legal sciences, professor at the Koszalin University of Technol-
ogy. He graduated from the Poznań University of Adam Mickiewicz and the 
University of Warsaw. Practice in the field of administrative proceedings and 
social security law. Author of scientific publications in the field of law and social 
security. The President of the Supreme Audit Commission of the Polish Social 
Insurance Association. E-mail: marek-pogonowski@wp.pl

Wiaczesław RYABICZEW – dr, profesor nadzwyczajny, Katedra Komunikacji 
Społecznej, Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki, autor po-
nad 60 publikacji naukowych. Zainteresowania badawcze: media społecznościo-
we, wojny informacyjne, media lokalne. E-mail: ryabichev@knu.ua
Vyacheslav RYABICHEV – PhD, Associate Professor, Department of Social 
Communications, Taras Shevchenko National University of Kyiv, author of over 
60 scientific publications. Research interests: social media, information wars, lo-
cal media. E-mail: ryabichev@knu.ua

Marcin WOCHELSKI – absolwent studiów licencjackich na kierunku bezpie-
czeństwo narodowe i magisterskich na kierunku politologia na Wydziale Nauk 
Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu. Obecnie studiuje filologię wschodniosłowiańską o specjalności filologia 
ukraińska na Wydziale Neofilologii tegoż Uniwersytetu. Uczestnik kilkunastu 
konferencji naukowych w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Jego za-
interesowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych ze sto-
sunkami społeczno-politycznymi na Ukrainie oraz w innych państwach obszaru 
postradzieckiego, autor kilku publikacji naukowych z tego zakresu. 
E-mail: marwoc1@st.amu.edu.pl
Marcin WOCHELSKI – a graduate of BA studies in the field of national se-
curity and MA studies in political science at the Faculty of Political Science 
and Journalism, Adam Mickiewicz University (AMU), Poznań. Currently, he is 
studying East Slavic Philology, specialising in Ukrainian Philology, at the Facul-
ty of Modern Languages of the same University. Participant in several national 
and international scientific conferences. His research interests focus on issues 
related to socio-political relations in Ukraine and other post-Soviet countries. He 
is an author of a few scientific publications in this field. 
E-mail: marwoc1@st.amu.edu.pl


