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function optimally, this “single European TV market” 
needs a minimum set of common rules covering 
aspects like advertising and protection of minors. 
These rules are laid down in the EU’s Audiovisual 
Media Services Directive, which governs EU-wide 
coordination of national legislation on all audiovisual 
media, both traditional TV broadcasts and on-demand 
services. 

Agata Zysiak, Wiktor Marzec
The Noam Chomsky – William Buckley 

1969 debate as a case  
of military involvement discussion  

in the American public discourse 

The analysis of 1969 Buckley-Chomsky debate about 
the Vietnam War is the main issue in this article. Se-
ems it could be taken as an example and illustration 
of broader features of American public sphere. The 
conversational analysis account based transcription 

was made and structural description conducted. 
Due to this a detailed description of the conversa-
tion could by made and structural features of the 
war debate extracted. A theoretical contribution of 
J. Alexander’s and P. Smith’s Cultural Sociology is 
here significant. The primary feature is fundamental 
discursive division between self ascribed democratic 
values of civilised society, and the excluded adversary. 
Such dichotomization is typical for almost all political 
and civil discourses, and the main controversy is how 
to distribute the positions in the ready-made binary 
structure. The representing of the democratic values 
is a main rhetoric of both sides. Buckley stands for 
universal values and proliferation of democracy 
whereas Chomsky argues for freedom and self-de-
termination of nations. A surprising durability of 
this founding structure appears, and almost every 
military engagement argument could be retranscri-
bed this way. 
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dr Anna Antczak

Autorka jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła filologię angielską 
oraz stosunki międzynarodowe, posiada stopień doktora nauk humanistycznych 
w zakresie nauk o polityce. Obecnie pracuje jako adiunkt w Instytucie Badań Strate-
gicznych Akademii Obrony Narodowej i wykładowca akademicki. Jest autorką kilku 
monografii oraz wielu artykułów z zakresu polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej 
i wojskowego public affairs wydawanych w ogólnopolskich i międzynarodowych 
pismach naukowych. Zainteresowania naukowe: bezpieczeństwo międzynarodowe, 
europejska polityka bezpieczeństwa, public affairs, polityka bezpieczeństwa Hiszpanii 
oraz prawo międzynarodowe.

dr Paweł Ciołkiewicz

Ukończył socjologię na Uniwersytecie Łódzkim. W roku 2002 rozpoczął pracę w Wyż-
szej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi (obecnie Akademia Humanistycz-
no-Ekonomiczna). Najpierw pracował w Centrum Badań i Rozwoju Kształcenia (do 
2004 roku), a obecnie jest adiunktem w Zakładzie Komunikacji Społecznej i Socjologii 
Mediów; prowadzi zajęcia z obszaru społecznego i kulturowego oddziaływania me-
diów. W 2009 roku obronił w Instytucie Socjologii UŁ pracę doktorską z obszaru analizy 
dyskursu publicznego pt. Pamięć zbiorowa w dyskursie publicznym. Analiza polskiej 
debaty na temat wypędzeń Niemców po drugiej wojnie światowej. Zainteresowania 
naukowe: socjologia mediów, opinia publiczna, analiza dyskursu publicznego, teoria 
socjologiczna.
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mgr Martyna Dominiak

Ukończyła socjologię na Uniwersytecie Łódzkim; obecnie: studentka Studium Dokto-
ranckiego Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego.

dr Katarzyna Górak-Sosnowska

Adiunkt w Katedrze Socjologii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; współpracuje 
z Wydziałem Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się społecznymi 
i gospodarczymi problemami świata arabskiego oraz społecznościami muzułmański-
mi w Europie. Autorka monografii Świat arabski wobec globalizacji (2007) oraz Per-
spektywy świata arabskiego w kontekście Milenijnych Celów Rozwoju (2007), a także 
inicjatorka i współautorka materiałów z zakresu edukacji międzykulturowej W kręgu 
kultury islamu (2007), Języki świata (2008) oraz Oblicza Orientu (2009).

mgr Miłosz Hrycek 

Historyk i dziennikarz. Absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego i pody-
plomowego Studium Dziennikarskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi zajęcia 
w Polskim Uniwersytecie Wirtualnym w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej 
w Łodzi. Obecnie pisze rozprawę doktorską dotyczącą stosunków polsko-żydowskich 
w okresie międzywojennym w oparciu o łódzką prasę tego okresu. Jego zainteresowa-
nia wiążą się z historią Polski okresu międzywojennego, relacjami polsko-żydowskimi, 
historią prasy i funkcjonowaniem rynku medialnego w Polsce. Współpracuje z kilkoma 
dziennikami.

prof. dr hab. Krzysztof Konecki

Autor jest kierownikiem Katedry Socjologii Organizacji i Zarządzania Instytutu Socjo-
logii UŁ oraz redaktorem naczelnym czasopisma „Qualitative Sociology Review”/”Prze-
gląd Socjologii Jakościowej” (www.qualitativesociologyreview.org).

mgr Leszek Kuras 

Ukończył socjologię na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie obecnie jest doktorantem 
w Katedrze Socjologii Polityki i Moralności. Od 2005 roku jest pracownikiem nauko-
wo-dydaktycznym Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi w Zakładzie 
Komunikacji Społecznej i Socjologii Mediów, a od listopada 2009 roku pracuje także 
na stanowisku specjalisty ds. statystyki i analiz w Obserwatorium Rynku Pracy dla 
Edukacji w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, 
gdzie zajmuje się analizami rynku pracy i edukacji w Łodzi i regionie.
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mgr Wiktor Marzec

Doktorant w Instytucie Socjologii UŁ i magister filozofii in spe, stypendysta MNiSW 
oraz Uniwersytetu w Tartu w Estonii (studia z zakresu semiotyki i gender studies). 
Współtworzy Łódzki Klub Krytyki Politycznej. Interesuje się kulturowymi aspektami 
metropolitalnej nowoczesności, kulturą nieponowoczesnej Łodzi, teorią społeczną, 
filozofią polityki oraz socjologią seksualności. 

mgr Magdalena Nowicka

Od 2008 roku jest asystentką w Zakładzie Badań Komunikacji Społecznej na Uniwer-
sytecie Łódzkim i sekretarzem redakcji kwartalnika literacko-artystycznego „Arte-
rie”. Ukończyła socjologię (Uniwersytet Łódzki) oraz dziennikarstwo i komunikację 
społeczną (Uniwersytet Warszawski). Jest laureatką nagrody II stopnia im. Floriana 
Znanieckiego przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne za najlepsze 
prace magisterskie z socjologii w 2008 r. 

mgr Wojciech Opioła 

Doktorant w Instytucie Politologii Uniwersytetu Opolskiego. Przygotowuje pracę dok-
torską pod tytułem Instrumentalizacja obrazu hiszpańskiej wojny domowej w polskiej 
publicystyce politycznej 1936–2009. Zawodowo zajmuje się dziennikarstwem bran-
żowym. Współwydawca magazynu turystycznego „Agroturysta”.

dr Marek Palczewski

Kierownik Zakładu Dziennikarstwa Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Ło-
dzi; członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, autor wielu 
programów publicystycznych dla TVP SA. Współredaktor książek o dziennikarstwie 
śledczym i artykułów z dziedziny teorii newsa i teorii mediów.

dr Agnieszka Pawlak

Studia magisterskie i doktoranckie odbyła na Uniwersytecie Łódzkim w Katedrze 
Socjologii Polityki i Moralności Instytutu Socjologii. Jej zainteresowania naukowe 
koncentrują się wokół zagadnień socjologii polityki i socjologii historycznej oraz 
etyki mediów, a ostatnio również socjologii rodziny i socjologii migracji. Od 2008 ro-
ku jest asystentem w Zakładzie Nauk o Rodzinie Katedry Nauk Humanistycznych 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, gdzie pracuje naukowo i prowadzi zajęcia 
dydaktyczne.
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dr Grażyna Piechota

Prawnik, socjolog (specjalizacja socjologia komunikowania i mediów, socjologia po-
lityki i zarządzania publicznego). Studia doktoranckie odbyła w Instytucie Studiów 
Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz na Wydziale Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Absolwentka studiów podyplomowych w za-
kresie: doradztwa podatkowego, zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz marke-
tingu politycznego. Adiunkt w Katedrze Stosowanych Badań Społecznych Wydziału 
Nauk Humanistycznych w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 
w Krakowie oraz kierownik autorskich studiów podyplomowych z międzykulturowy 
public relations oraz public affairs w samorządzie. Członek Polskiego Stowarzyszenia 
Komunikacji Społecznej. Od 2002 r. rzecznik prasowy instytucji publicznych.

dr Ivanna Shubina

Studia magisterskie ukończyła w Kijowskim Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki. 
Studia doktoranckie odbywała w Europejskim Kolegium Ukraińskich i Polskich Uni-
wersytetów na KUL-u. Tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii 
uzyskała w Katolickim Uniwersytecie Jana Pawła II w Lublinie. W roku 2009 ukończyła 
kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej prowadzony przez Centrum Terapii 
Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie oraz Oxford Cognitive Behavioral Therapy 
Center. Obecnie pracuje w AHE w Łodzi. Prywatnie pracuje jako psychoterapeuta 
w Poradni Tehand w Lublinie. Współpracuje z Kijowskim Uniwersytetem im. Tarasa 
Szewczenki oraz Uniwersytetem im. Lesi Ukrainki w Lucku w zakresie prowadzenia 
badań naukowych oraz udziału w międzynarodowych konferencjach naukowych. Za-
interesowania naukowe: reklama społeczna, psychoterapia, arteterapia, psychologia 
w procesie nauczania i wychowania, zagadnienia rynku pracy.

mgr Piotr Siuda

Socjolog, doktorant Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
(Zakład Badań Kultury). Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdań-
skiego. Prowadzi bloga, na którym pisze o swoich zainteresowaniach naukowych 
– http://popularny.blogspot.com.

dr Cezary Szyjko 

Pracownik naukowy AHE w Łodzi, absolwent Uniwersytetu w Lejdzie oraz Akademii 
Dyplomatycznej w Moskwie. Wykładowca prawa UE oraz prawa międzynarodowego 
publicznego, organizator konferencji międzynarodowych, autor kilkuset publikacji 
o tematyce prawniczej, autor piętnastu podręczników akademickich, do których na-
leży m.in. Nowy paradygmat polityki medialnej UE; Nowy koniec historii – refleksje 
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o priorytetach Prezydencji Polski w 2011 r.; Podręczny słowniczek terminów o UE, Unia 
Europejska w dobie przełomu – almanach tekstów źródłowych dla studentów europe-
istyki i stosunków międzynarodowych. Staże naukowo-badawcze: Bruksela EURYDYT, 
Mediolan CESES, Fribourg EUROREGION, Saratow HUMANRIGHTS, Floryda University, 
Casablanka LawSchool. Stypendysta fundacji Sorosa i Na Rzecz Nauki Polskiej.

mgr Agata Zysiak

Łodzianka, doktorantka na socjologii (UŁ), stypendystka MNiSW oraz Uniwersytetu 
w Tartu w Estonii. Współzałożycielka i przewodnicząca Łódzkiego Stowarzyszenia 
Inicjatyw Miejskich Topografie.


