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Marcin Dębicki – dr hab., profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, zatrudniony w Zakładzie So-
cjologii Pogranicza Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Ośrodka Badań 
Regionalnych i Obszarów Pogranicza; zajmuje się społecznym obliczem Europy Środkowej, ze 
szczególnym uwzględnieniem polskich sąsiedztw, w tym pograniczy; zagadnieniom tym poświę-
cił kilkadziesiąt artykułów naukowych oraz kilka esejów i szkiców publicystycznych.

Małgorzata Dziekońska – doktor socjologii, kulturoznawca, adiunkt w Instytucie Socjologii 
Uniwersytetu w Białymstoku. Zainteresowania badawcze: wszelkie aspekty codziennego życia 
migrantów, powroty i proces readaptacji, migracje cyrkulacyjne, a także nie-migranci, ich do-
świadczenia pozostawania, relacja migrowanie-pozostawanie; w prowadzonych badaniach waż-
ne miejsce zajmują migracje  z województwa podlaskiego. Jest autorką i współautorką licznych 
publikacji o tematyce migracyjnej w języku polskim i angielskim.  W 2019 roku jej projekt badaw-
czy otrzymał wsparcie NCN.

Magdalena Hoły-Łuczaj – doktorka filozofii, adiunktka w Katedrze Nauk Społecznych Wyższej 
Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Jej zainteresowania badawcze obejmują 
filozofię współczesną, w szczególności problematykę antropologiczną, etyczną i ekofilozoficzną, 
oraz dyskurs medialny i polityczny. Publikowała m.in. w „Cosmos and History”, „Environmen-
tal Ethics”, „Philosophy and Technology”. Dwukrotna stypendystka Polsko-Amerykańskiej Komi-
sji Fulbrighta.

Jerzy Kuzicki – dr hab., profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, zatrudniony w Zakładzie Historii 
XIX wieku Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prowadzi badania dotyczące Wielkiej 
Emigracji, duchowieństwa polskiego na emigracji w XIX wieku. Jego zainteresowania obejmują 
również dzieje ziemiaństwa polskiego i ruchu ultramontańskiego.

Łukasz Łotocki – doktor habilitowany nauk o polityce i administracji, kierownik Katedry Polity-
ki Społecznej na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu War-
szawskiego, badacz polityki migracyjnej oraz komunikowania społeczno-politycznego. W 2019 
roku opublikował książkę pt. „Kryzys imigracyjny w Europie w polskim dyskursie publicznym w 
latach 2015-2018”.

Karolina Podgórska jest politologiem i socjologiem, pracuje jako adiunkt w Instytucie Socjolo-
gii na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Współpracuje także z Ośrodkiem Badań 
nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania naukowe: polityka imigracyjna  
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i integracyjna, imigracyjna polityka francuska, nowe technologie (ICT) w procesach migracyjnych 
(e-diaspory, ICT a procesy adaptacyjne migrantów, wykorzystanie technologii w zarządzaniu mi-
gracjami), migracje edukacyjne. 

Marta Kluszczyńska – absolwentka socjologii i etnologii, doktorantka na Uniwersytecie  
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej zainteresowania naukowe obejmują teorie migracji, ba-
dania reżimów migracyjnych i uchodźczych oraz problematykę sprawczości migrantów i migran-
tek. Współpracowniczka w Ośrodku Badań nad Migracjami (UW).

Tomasz Landmann – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Wykładowca w Insty-
tucie Studiów Międzynarodowych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
i Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Swoje zainteresowania 
naukowe koncentruje na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem narodowym, współcze-
sną historią i z bezpieczeństwem kulturowym.

Aleksandra Matyja – doktor językoznawstwa, pracowniczka badawczo-dydaktyczna w Zakładzie 
Komunikacji Międzykulturowej w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Badaczka relacji polsko-hiszpańskich w ujęciu komunikologicznym i migracyjnym. 
Popularyzatorka wiedzy z zakresu komunikacji międzykulturowej oraz migracji.

Janusz Mucha  is Professor of Sociology at the University of Białystok. He lives in Kraków and collabo-
rates with migrant organizations in this city and with the municipal project “Open Kraków”. See also:   
januszmucha.pl.

Aleksandra Porankiewicz-Żukowska, PhD – authoress of numerous publications, including ar-
ticles in: “Kultura i Społeczeństwo” [Culture and Society], “Pogranicze” [Borderland], and “Stud-
ies in Logic, Grammar and Rhetoric”. She was a regional coordinator for the Ośrodek Realizacji 
Badań Socjologicznych PAN [Centre for Social Research of the Polish Science Academy], and for 
Millward Brown Poland.

Karolina Radłowska, PhD, ethnologist, museum curator, Assistant Professor at the Department 
of Sociology of Culture at the University of Białystok, researcher of ethnic minorities with partic-
ular emphasis on Polish Tatars.

Paweł Sowiński, historyk, pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN w Warszawie. Zajmu-
je się powojenną historią Polski. Publikował na temat historii 1 maja, wakacji, drugiego obiegu 
wydawniczego w PRL oraz emigracji.

Katarzyna Winiecka, PhD, University of Białystok – sociologist, Assistant Professor at the Depart-
ment of Sociology of Culture of the Institute of Sociology at the University of Białystok. Interested 
in the fate of Polish post-accession migrants and the process of social adaptation.
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