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Noty o autorach
Anna Arcinowska — absolwent Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, ukończyła kierunek
bezpieczeństwo wewnętrzne. Pracuje w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej jako podinspektor
ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych.
Michał Fijałkowski — doktorant w Instytucie Politologii Uniwersytetu Opolskiego. Pracownik
Krajowego Biura Wyborczego. Zainteresowania naukowe: partie polityczne, polski system partyjny.
Agnieszka Florczak — doktor politologii, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego i Szkoły
Praw Człowieka przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Adiunkt w Instytucie Politologii
Uniwersytetu Wrocławskiego, zatrudniona w zakładzie Badań nad Konfliktami i Przemocą Polityczną. Członkini Team Europe. Zainteresowania badawcze: ochrona praw człowieka, integracja
europejska, działalność organizacji międzynarodowych.
Filip Janczak — absolwent Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, ukończył kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne z wyróżnieniem za najlepsze wyniki w nauce oraz za pracę na rzecz uczelni. Prowadzi sprzedaż internetową. Zainteresowania naukowe: e-commerce i nowe technologie.
Jerzy Juchnowski — profesor doktor habilitowany zatrudniony w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowania badawcze to historia myśli politycznej, historia Polski
i Europy, ruchy społeczne, integracja europejska, opozycja polityczna w PRL. Kierownik zakładu
Historii Najnowszej i Ruchów Społecznych.
Rafał Klepka — doktor nauk politycznych, adiunkt w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Prowadzi badania nad relacjonowaniem wybranych zjawisk politycznych w mediach. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół komunikowania politycznego, wpływu mediów na postawy, opinii i zachowań wyborczych, stronniczości,
manipulacji oraz bezpieczeństwa medialnego.
Barbara Kobzarska-Bar — doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt
w Katedrze Zarządzania Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu. Zainteresowania naukowe:
komunikacja interpersonalna, public speaking, zarządzanie marką osobistą, umiędzynarodowienie uczelni.
Krzysztof Łabędź — doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Akademii Ignatianum
w Krakowie. Zainteresowania naukowe: polski system polityczny, kultura polityczna, najnowsza
historia Polski.
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Weronika Marchwińska — absolwentka Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, ukończyła
kierunek zarządzanie. Za pracę na rzecz rozwoju uczelni, pracę w licznych komisjach uczelnianych oraz pracę na stanowisku wiceprzewodniczącej samorządu studenckiego otrzymała wyróżnienie od rektora Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu. Pracuje w urzędzie.
Dominik Marcinkowski — magister politologii, doktorant w Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego. Zainteresowania naukowe: historia polityczna Europy Środkowo-Wschodniej
w drugiej połowie XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Czechosłowacji i stosunków polsko-czechosłowackich.

Maciej Olejnik — doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce, adiunkt w Katedrze
Nauk Politycznych w Centrum im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowania naukowe: procesy demokratyzacyjne, dialog społeczny, lobbing.
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Kamil Mroczka — doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, absolwent programu
„Executive Master of Business Administration” na Uniwersytecie Warszawskim. Adiunkt w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego.
Wieloletni praktyk administracji rządowej, aktualnie zatrudniony jako dyrektor generalny Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Zainteresowania naukowe: administracja publiczna w Polsce i na świecie, zarządzanie publiczne, służba cywilna, decydowanie publiczne oraz zarządzanie
strategiczne w administracji publicznej.

Agnieszka Pieróg — słuchaczka studium doktoranckiego na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.
Krystyna Rogaczewska — doktor habilitowana w dyscyplinie nauk o polityce, zatrudniona w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego w zakładzie Historii Najnowszej i Ruchów Społecznych. Prowadzi badania w zakresie myśli politycznej, społecznej i ekonomicznej, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej myśli politycznej. Ponadto w obszarze zainteresowań naukowych
znajduje się etyka i filozofia polityki.
Barbara I. Rogowska — pracownik Instytutu Politologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Zainteresowania naukowe obejmują między innymi: przemiany europejskiej obrzędowości politycznej,
stosunki wyznaniowe w Polsce i na świecie, retoryczne i erystyczne sposoby manipulacji politycznej, satyrę i humor polityczny, antropologię polityczną, religioznawstwo, zachowania organizacyjne, komunikację interpersonalną w biznesie.
Jan Ryszard Sielezin — profesor doktor habilitowany, pracownik naukowy Instytutu Politologii
Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor 350 publikacji z zakresu metodologii nauk, myśli politycznej, historii.
Janusz Stefaniak — doktor nauk humanistycznych, emerytowany nauczyciel historii, autor ponad 100 publikacji naukowych i popularnonaukowych z dziedziny historii Kościoła i opozycji
antykomunistycznej PRL, w tym 4 publikacji książkowych.

Wrocławskie Studia Politologiczne, 26, 2019
© for this edition by CNS
WSP26 indb 225

2019-08-19 09:27:32

226  Noty o autorach

Małgorzata Świder — doktor habilitowana nauk humanistycznych w dyscyplinie historia, profesor nadzwyczajna w Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego. Zainteresowania naukowe:
historia powszechna po 1945 roku, stosunki polsko-niemieckie w XX wieku, historia powojenne
Śląska.
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Janusz Tomaszewski — doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce,
adiunkt w Zakładzie Historii i Ruchów Społecznych Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowania naukowe: historia najnowsza, ludowe Wojsko Polskie, jego rola i znaczenie w systemie politycznym PRL oraz skala sowietyzacji, siły zbrojne II i III Rzeczypospolitej
Polskiej — struktura, wyposażenie, uzbrojenie, szkolenie itd.
Kamil Weber — doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, współpracownik Instytutu Politologii Uniwersytetu Opolskiego. Zainteresowania naukowe: problematyka politologiczna
dotycząca państw Azji i Stanów Zjednoczonych.
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