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Katarzyna Andrejuk – socjolog i prawnik, hab. profesor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 
visiting scholar w University College London. Jej zainteresowania to imigranci na rynku pracy, 
migracje edukacyjne, Unia Europejska i procesy europeizacji. Wśród jej publikacji są dwie mono-
grafie poświęcone zagadnieniom migracji („Przedsiębiorcy ukraińscy w Polsce. Struktura i spraw-
stwo w procesie osiedlenia”, 2017 oraz „Europeizacja w diasporze. Studenci polscy na uczelniach 
w Londynie po 2004 roku”, 2012), jest też współautorką książki „The subjective experience of job- 
lessness in Poland” (2019). Opublikowała szereg artykułów, m.in. w „Journal of Ethnic and Mi-
gration Studies”, „Anthropological Notebooks”, „East European Politics and Societies”, „Asian 
and Pacific Migration Journal”, „Polish Sociological Review”. 

Małgorzata Budyta-Budzyńska – socjolog i politolog, dr hab. prof. Collegium Civitas, zastępca 
kierownika Instytutu Socjologii Collegium Civitas. Ekspert w dziedzinie polityki narodowościowej 
w Europie Środkowej i Wschodniej i migracyjnej. Kierownik kilku projektów badawczych, m.in. re- 
alizowanego we współpracy z Uniwersytetem Islandzkim „Integracja czy asymilacja? Strategie sta-
wania się członkiem nowej wspólnoty: przypadek polskich emigrantów w Islandii”. Stypendystka 
Central European University. Autorka wielu artykułów na tematy narodowościowe i migracyjne 
oraz książek, m.in: „Polacy na Islandii. Rekonstrukcja przestrzeni obecności” (2017), „Mniejszo-
ści narodowe – bogactwo czy problem?” (2003), „Socjologia narodu i konfliktów etnicznych” 
(2010), współautorka i redaktor naukowy książek: „Integracja czy asymilacja? Polscy imigranci na 
Islandii” (2010), „Cudzoziemcy w Polsce. Podręcznik dla osób pracujących z imigrantami” (2020).

Kseniya Homel – doktorantka w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW, badaczka w pro-
jekcie NIEM, w  Programie  Polityki Europejskiej i Migracyjnej Instytutu Spraw Publicznych.

Ignacy Jóźwiak – socjolog i antropolog społeczny (etnolog), absolwent Uniwersytetu Warszaw-
skiego i Szkoły Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Jego badania koncentrują się 
na granicach państw i pograniczach ze szczególnym uwzględnieniem wschodnich granic państw 
Unii Europejskiej oraz migracjach zarobkowych ze szczególnym uwzględnieniem migracji z Ukra-
iny. Interesuje się zjawiskami transnarodowości i translokalności, sytuacją migrantów na rynkach 
pracy państw docelowych oraz organizacjami imigranckimi.

Tatiana Kanasz – doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii (2007), od 2008 roku pra-
cuje w Katedrze Socjologii Ogólnej i Badań Interdyscyplinarnych Instytutu Filozofii i Socjologii Aka-
demii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie.  Autorka tekstów naukowych 
z zakresu problemów społecznych, socjologii emocji, poczucia szczęścia i dobrostanu. W ostat-
nich latach interesuje się zagadnieniami pomocy, migracji oraz stereotypów.
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Justyna Kijonka – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersyte-
tu Śląskiego w Katowicach. Autorka licznych publikacji z zakresu socjologii etniczności i migracji 
w tym książki „Tożsamość współczesnych Górnoślązaków. Studium socjologiczne”. Stypendyst-
ka Deutsches Polen-Institut w Darmstadt oraz DAAD. Do jej zainteresowań naukowych należą 
socjologia narodu i grup etnicznych, pamięć zbiorowa, socjologia migracji, stosunki polsko-nie-
mieckie. Pełni funkcję sekretarza Redakcji „Górnośląskich Studiów Socjologicznych. Seria Nowa”.

Agnieszka Trąbka – badaczka migracji, adiunkt w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ. Od 2018 
roku pracuje także jako badaczka w Instytucie Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS w Warsza-
wie w projektach „CEEYouth: Badanie porównawcze młodych migrantów z Polski i Litwy w kon-
tekście Brexitu” oraz „Upodmiotowienie młodych migrantów w trudnej sytuacji poprzez płynną 
integrację” (akronim MIMY, H2020). Jej zainteresowania naukowe obejmują związki migran-
tów z zamieszkiwanymi przez nich miejscami, migracje w biegu życia oraz jakościowe metody 
badawcze. Publikowała m. in. w czasopismach „Journal of Ethnic and Migration Studies”, „Jo-
urnal of Environmental Psychology” i „Field Methods”. Jest członkiem Komitetu Badań nad Mi-
gracjami PAN. 
 
Iga Wermińska-Wiśnicka – doktorantka w Kolegium Gospodarki Światowej SGH oraz stypen-
dystka NCN-u w projekcie „CEEYouth: Badanie porównawcze młodych migrantów z Polski i Litwy 
w kontekście Brexitu” realizowanym na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Jej zainteresowania 
naukowe obejmują integrację ekonomiczną migrantów, politykę migracyjną oraz ekonomię pracy.

Anne White is M. B. Grabowski Professor of Polish Studies at University College London School 
of Slavonic and East European Studies. She researches various aspects of migration from and to 
Poland. Her current project is a study of how out-migration and in-migration experiences inter-
twine in three medium-sized Polish cities. Her most recent books are Invisible Poles: a Book of 
Interview Abstracts (co-authored with Kinga Goodwin, UCL Discovery, 2019) and The Impact of 
Migration on Poland: EU Mobility and Social Change (co-authored with I. Grabowska, P. Kacz-
marczyk and K. Slany, UCL Press, 2018).

Aleksandra Winiarska – doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii (praca napisana 
i obroniona w Instytucie Socjologii UW) oraz kulturoznawczyni w zakresie stosunków międzykul-
turowych (absolwentka Studium Stosunków Międzykulturowych na Wydziale Orientalistycznym 
UW). Adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Współpracowniczka w Ośrodku 
Badań nad Migracjami UW. W ostatnich latach pracowała jako badaczka m.in. przy projektach: 
„Living with Difference in Europe: making communities out of strangers in an era of super mobi-
lity and super diversity” realizowanym przez University of Sheffield oraz „Cultural Adaptation, In-
tegration and Psychosocial Support for International Students” realizowanym przez Warszawski 
Uniwersytet Medyczny. Jej zainteresowania obejmują w szczególności kontakty społeczne w sy-
tuacji różnorodności i w kontekście migracji. 

Katarzyna Winiecka – doktor  nauk humanistycznych w zakresie socjologii, adiunkt w Zakładzie 
Socjologii Kultury Instytutu Socjologii na Uniwersytecie w Białymstoku, naukowo zainteresowa-
na losami polskich migrantów poakcesyjnych i procesem adaptacji społecznej; trenerka umiejęt-
ności społecznych 

Monika Żak – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie socjologia. Adiunkt w Zakładzie Socjo- 
logii Ogólnej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.  Zainteresowania nauko-



we: socjologia pracy, socjologia rodziny, socjologia konsumpcji. Autorka monografii: „Życie ro-
dzinne w sferze zawodów wysokiego ryzyka. Na przykładzie zawodu policjanta”. Współautorka 
monografii: „Od żony górnika do naukowca. Zmiana systemu wartości ról społecznych kobiet na 
terenach poprzemysłowych Górnego Śląska; Wiedza ekonomiczna, praca, przedsiębiorczość, kon-
sumpcja. Świadomość ekonomiczna polskich studentów. Autorka artykułów i opracowań, które 
zostały opublikowane w Polsce i zagranicą, a także współredaktor kilku monografii naukowych.


