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Katarzyna Andrejuk – socjolog i prawnik, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii 
Polskiej Akademii Nauk. Współpracownik Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu 
Warszawskiego. Zajmuje się tematyką obecności imigrantów na rynku pracy (w szczegól-
ności przedsiębiorczością etniczną), uczestnictwem migrantów w systemach zabezpiecze-
nia społecznego oraz w systemach edukacji państw przyjmujących (migranci edukacyjni). 
Oprócz „Studiów Migracyjnych – Przeglądu Polonijnego”, publikowała m.in. w „Journal 
of Ethnic and Migration Studies”, „Asian and Pacific Migration Journal”, „Studiach Socjo-
logicznych”, „Przeglądzie Socjologicznym”. Autorka monografii Przedsiębiorcy ukraińscy 
w Polsce. Struktura i sprawstwo w procesie osiedlenia.

Agnieszka Bielewska – doktoryzowała się na Manchester Metropolitan University 
w Wielkiej Brytanii w 2010 i od tego czasu pracuje jako adiunkt na SWPS Uniwersytecie 
Humanistycznospołecznym na II Wydziale Psychologii we Wrocławiu. Interesuje się migra-
cjami międzynarodowymi i ich wpływem na tożsamość narodową. Jej badania koncentrują 
się na związkach między tożsamością a miejscem. Swoje prace publikowała w „Ethnicities” 
i „Identities: Global Studies in Culture and Power”.

Maja Biernacka – socjolog (doktorat – ISP PAN), tłumacz (studia translatorskie – Insty-
tut Lingwistyki Stosowanej UW), lektor i licencjonowany egzaminator języka angielskiego 
(Pearson 2006), a także licencjonowany pilot wycieczek zagranicznych (UKFiT 3/1992). 
Autorka licznych artykułów publikowanych m.in. w  czasopismach: „Kultura i  Społe-
czeństwo”, „Kultura Popularna”, „Polityka i  Społeczeństwo”, „Czas Kultury”, „Przegląd  
Socjologii Jakościowej”, „Przegląd Humanistyczny”, „Sensus Historiae”, „Studia Historica 
Gedanensia”, „Kultura i Edukacja”, „Journal of Urban Ethnology” i „Politeja”. Autorka 
trzech książek: Człowiek korporacji. Od normatywizmu do afirmacji własnego Ja (Wy-
dawnictwo Naukowe Scholar 2009); Hiszpania wielokulturowa. Problemy z odmiennością 
(Wydawnictwo Naukowe Scholar 2012); Katalonia. Między pragmatyką konfliktu a tożsa-
mością (Wydawnictwo Naukowe Scholar 2018). Adiunkt w Instytucie Socjologii i Kogni-
tywistyki Uniwersytetu w Białymstoku, wykłada również w Collegium Civitas, mieszka 
w Warszawie. 
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Piotr  Długosz – dr hab., adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pe-
dagogicznego w Krakowie. Interesuje się socjologią młodzieży, socjologią edukacji i prze-
mianami na Ukrainie. Autor kilku monografii: Strategie życiowe młodzieży na pograniczu 
polsko-ukraińskim (2017); Aspiracje życiowe młodzieży pogranicza  (2009); Trauma wielkiej 
zmiany na Podkarpaciu (2008) oraz Młodzież podkarpacia w III Rzeczypospolitej (2005).

Magdalena Gąsior – doktor nauk politycznych i magister kulturoznawstwa o specjal-
ności migracje i etniczność oraz studentka wydziałowych kulturoznawczych studiów dok-
toranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Marta Kijewska-Trembecka – dr hab., adiunkt w Zakładzie Kanady w  Instytucie 
Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizacja: nauki 
polityczne oraz socjologia narodu i stosunków etnicznych. Obszary badawcze: wieloet-
niczność i wielokulturowość; społeczeństwo kanadyjskie i studia quebeckie; separatyzmy 
europejskie, przemiany współczesnego polskiego społeczeństwa.

Joanna Kulpińska - asystent w Katedrze Migracji Współczesnych i Stosunków Etnicz-
nych Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ. Absolwentka kulturoznawstwa 
o specjalności bałkanistyka oraz stosunki etniczne i migracje międzynarodowe. W Insty-
tucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych przygotowała rozprawę doktorską poświęco-
ną porównawczej analizie migracji z polskiej wsi do Stanów Zjednoczonych w przekroju 
czasowym.

Jan Lencznarowicz – dr hab., historyk w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Po-
lonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowania: emigracja polska po II wojnie 
światowej, Polonia australijska, historia Australii, historia świadomości narodowej i na-
cjonalizmu. Autor m.in.: Prasa i społeczność polska w Australii 1928-980, Kraków 1994; 
Australia, Warszawa 2005; Jałta. W kręgu mitów założycielskich polskiej emigracji politycznej 
1944-1956, Kraków 2009.

Paulina Napierała – absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk huma-
nistycznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt w Instytucie Amerykanistyki i Studiów 
Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła studia magisterskie w zakresie sto-
sunków międzynarodowych oraz kulturoznawstwa (specjalność: stosunki etniczne i mi-
gracje międzynarodowe). Zajmuje się przede wszystkim pluralizmem religijnym w USA. 
Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej, Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, Insty-
tutu Nauk o Człowieku ‘IWM’ w Wiedniu oraz biblioteki Instytutu J.F. Kennedy’ego przy 
Freie Universität w Berlinie.

Elżbieta Nieroba – doktor socjologii, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu 
Opolskiego. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół socjologii kultury (w szcze-
gólności instytucji muzeum, dziedzictwa kulturowego, modeli uczestnictwa w kulturze), 
pamięci społecznej oraz socjologii emocji. Autorka między innymi monografii Pomiędzy 
dobrem wspólnym a elitarnością. Współczesny model muzeum (Opole 2016) oraz Na styku 
historii i codzienności. Społeczność lokalna wobec miejsca pamięci (Opole 2017, współautor 
A. Czerner).
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Mirosław Pawliszyn – doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor na Uni-
wersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Ukończył studia teologiczne i filozoficzne 
w Wyższym Seminarium Duchownym w Tuchowie oraz na Uniwersytecie Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu. Tutaj też obronił doktorat oraz habilitację. Jest autorem kilkudziesięciu 
artykułów naukowych, a także dwóch monografii. Interesuje się zagadnieniami z zakresu 
antropologii filozoficznej, filozofii śmierci oraz metafizyki współczesnej

Paweł Sowiński – historyk, pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN w War-
szawie, autor książek i artykułów na temat świąt komunistycznych, wakacji w PRL oraz 
drugiego obiegu wydawniczego. Mieszka w Warszawie.

Agnieszka Szczepaniak-Kroll – adiunkt w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN 
w Poznaniu. Obszar zainteresowań naukowych: dawne i obecne migracje do Niemiec, 
problemy adaptacji, integracji, akulturacji, tożsamości migrantów, stereotypy, instytucje 
migranckie, życie codzienne na emigracji, migracje z Niemiec do Polski, transmigracje, 
osadnictwo bamberskie.

Sandra Tomczak – absolwentka historii (specjalizacja studia polsko-niemieckie) na Uni-
wersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, obecnie uczestniczka studiów doktoranckich 
z zakresu nauk humanistycznych w Zakładzie Historii Najnowszej Polski na Uniwersytecie 
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jej zainteresowania badawcze ogniskują się wokół 
historii mniejszości w XX w. oraz historii kobiet.


