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Beata Bielska – doktorka socjologii. Absolwentka socjologii i zarządzania. Badawczo zaintere-
sowana socjologią edukacji, przede wszystkim szkolnictwa wyższego, oraz metodologią nauk. 
Pracuje w Instytucie Socjologii Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu. Doświadczona badaczka społeczna, jakościowa i ilościowa. Realizowała i kie-
rowała projektami finansowanymi między innymi przez Narodowe Centrum Nauki, Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Krzysztof Jaskułowski – historyk i socjolog, profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie SWPS. Zaj-
muje się badaniami nacjonalizmu, pamięci zbiorowej oraz migracji. 

Jacek Knopek – prof. dr hab.; politolog; profesor na Wydziale Humanistycznym Politechniki Ko-
szalińskiej w Koszalinie; zainteresowania badawcze: systemy polityczne, stosunki międzynarodo-
we, przemiany społeczne i cywilizacyjne, kwestie narodowościowe i polonijne, polityka regionalna; 
publikacje: 15 monografii, 55 redakcji książkowych, 200 rozpraw i artykułów, 300 biogramów 
i haseł encyklopedycznych, 60 recenzji i sprawozdań naukowych, 300 artykułów prasowych.

Sabina Kubiciel-Lodzińska – doktor nauk ekonomicznych, ukończyła studia na Wydziale Pra-
wa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (2004 r.). Pracę doktorską obroniła 
na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (2010 r.).  
Od 2007 r. jest pracownikiem Politechniki Opolskiej (Wydział Ekonomii i Zarządzania). W pracy 
naukowej zajmuje się zagadnieniami związanymi z rynkiem pracy i zachodzącymi na nim prze-
mianami oraz procesami migracji, w tym szczególnie imigracją do Polski.

Marcin Kula – ur. 1943 w Warszawie, profesor nauk humanistycznych. Ukończył studia w za-
kresie historii oraz socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował kolejno w Instytucie Histo-
rii PAN, w Uniwersytecie Warszawskim, równolegle swego czasu w Uniwersytecie Jagiellońskim, 
następnie w Akademii Leona Koźmińskiego. Obecnie pracuje w Akademii Teatralnej im. Aleksan-
dra Zelwerowicza w Warszawie. Wypromował 22 doktorów. Ostatnie książki: Wizytówka histo-
ryka (2020), Trzeba znać zasoby symboli (2020), Trzeba mówić różnymi sposobami (2019). Jest 
członkiem-korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności.

Agnieszka Kulesa is an economist at CASE, where she specializes in labour market, international 
labour migration and migration policies within and outside the EU. During her international career 
she gained extensive experience in working in the private and public sector with public servants, 
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public officers, and policy makers. In her previous employment – the Institute of Public Affairs in 
Warsaw – she was a Head of Migration Policy Programme during 2017–2018. Between 2010–
2014 she worked for the Migration Policy Department of the Ministry of the Interior of Poland, 
where she was responsible for international cooperation in the field of migration and where she 
coordinated activities within the framework of the Prague Process. Ms Kulesa also worked for the 
Polish Institute of International Affairs (PISM). Her area of expertise encompasses labour migra-
tion and labour markets, migration policies and their effects, and the future of work. She partici-
pated in several EU research projects on migration and labour markets, authored several related 
articles, and was a panellist in many events in public and private institutions (Ministry of Labour, 
Social Security Institution, among others).

Olga Kurek-Ochmańska  – doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Absolwent-
ka socjologii i dziennikarstwa. Pracę doktorską pt. “Wpływ mediów studenckich na kreowanie 
wizerunku uczelni” obroniła na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie 
Warszawskim. Od 2009 roku związana zawodowo z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzenia 
w Rzeszowie, gdzie jest adiunktem w Instytucie Analiz Edukacji. Zainteresowania badawcze kon-
centrują się wokół szkolnictwa wyższego oraz medialnych reprezentacji różnorodnych grup i zja-
wisk społecznych. Od 2017 roku kierownik Zespołu ds. innowacji dydaktycznych.

Sławomir Łodziński – socjolog, dr hab., profesor uczelniany Wydziału Socjologii Uniwersytetu 
Warszawskiego. Jego podstawowe zainteresowania badawcze to socjologia migracji i etniczno-
ści, a w szczególności zagadnienia wielokulturowości i polityki wobec mniejszości narodowych 
w Polsce. Jest autorem i współautorem licznych publikacji na ten temat. 

Daria Łucka is Assistant Professor of Sociology, affiliated with the Institute of Sociology, Ja-
giellonian University in Kraków, Poland. She graduated from Philosophy and Sociology at the 
Jagiellonian University. She received her Ph.D. for the thesis entitled Between Liberalism and Com-
munitarianism? Civil Society in Poland, 1989–2000.  She was awarded the Józef Tischner Fellow-
ship at the Institute for Human Sciences in Vienna, Austria. She was Visiting Professor at Antioch 
University in Ohio, USA. She has presented her work extensively throughout Europe, participat-
ing in numerous international conferences. Her research interests include: the history of ideas, 
theoretical sociology, political sociology, sociology of law, civil society, citizenship, nationalism, 
and transnationalism.

Kamil Łuczaj – badacz szkolnictwa wyższego i migracji. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego 
oraz Akademii Górniczo-Hutniczej. Od 2016 roku związany zawodowo z Wyższą Szkołą Informa-
tyki i Zarządzenia w Rzeszowie, gdzie jest adiunktem w Instytucie Analiz Edukacji oraz realizu-
je projekty badawcze ze środków zewnętrznych. Od 2019 roku jest również członkiem Komitetu 
Badań nad Migracjami PAN.

Justyna Łukaszewska-Bezulska – PhD in political science (2013), assistant professor at the So-
cial Policy and Insurance Chair, Faculty of Political Science and International Studies at Warsaw 
University, secretary of the editorial office of the Social Policy Issues academic quarterly. Scientific 
interests: social capital, economic migrations, migration policy, local social policy.

Janusz Mucha – interesuje się badawczo w ostatnich latach migracjami, w szczególności osób 
wysoko wykwalifikowanych, a także integracją cudzoziemców osiedlających się w Polsce. Pracuje 
w Instytucie Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku.
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Aneta Nisiobęcka graduated with a degree in history and scientific information from the Faculty 
of History of the University of Warsaw and earned her Ph.D. in Social Sciences in the field of po-
litical science. Employee of the Archives of the Institute of National Remembrance in Warsaw. Her 
research interests focus on the history of Polish-French relations and Polish emigration to France in 
the 20th century. She is the author of the book Z Lens do Wałbrzycha. Powrót Polaków z Francji 
oraz ich adaptacja w Polsce Ludowej w latach 1945–1950 [From Lens to Wałbrzych. The return 
of Poles from France and their adaptation in Polish People’s Republic between 1945 and 1950].

Ewa Nowicka – prof. dr hab.; jest antropologiem społecznym, profesorem w Collegium Civitas 
oraz wykładowcą w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka podręcznika an-
tropologii Świat człowieka – świat kultury oraz licznych książek i artykułów poświęconych pro-
blematyce etniczności, migracji i tożsamości. Zajmuje się kwestią swojskości i obcości, kontaktem 
kultur, kształtowaniem się nowoczesnych narodów wśród rdzennej ludności na Syberii (Buriaci, 
Jakuci) i na Bałkanach (Arumuni), sytuacją mniejszości polskiej na obszarach byłego ZSRR, proce-
sami budowania narodu kazachskiego, grupami mniejszościowymi w Polsce i Europie Środkowo-
-Wschodniej (w tym przede wszystkim Romami).

Artur Patek – prof. dr hab.; pracownik Instytutu Historii UJ; główne zainteresowania badawcze: 
historia powszechna XX w. ze szczególnym uwzględnieniem Bliskiego Wschodu i dziejów Polonii. 
Ważniejsze publikacje: Birobidżan. Sowiecka Ziemia Obiecana? Żydowski Obwód Autonomiczny 
w ZSRR (1997); Wielka Brytania wobec Izraela w okresie pierwszej wojny arabsko-izraelskiej, maj 
1948 – styczeń 1949 (2002); Jews on Route to Palestine 1934–1944. Sketches from the Histo-
ry of Aliyah Bet – Clandestine Jewish Immigration (2012); Polski cmentarz w Jafie. Z dziejów Po-
lonii w Izraelu (2016); Najnowsza historia świata 1945–2007, t. 1–4 (1997–2008; współautor). 

Marta Roztropowicz-Miśko – doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych 
Uniwersytetu Opolskiego. Zainteresowania naukowe skupione wokół problematyki migracji zagra-
nicznych. Autorka publikacji na temat oddziaływania procesów migracyjnych na sytuację demo-
graficzną i społeczną w województwie opolskim oraz na sytuację rodzin. Współautorka badania 
„Wybrane problemy starszych mieszkańców województwa opolskiego w kontekście zagranicz-
nych migracji zarobkowych ich dzieci” (M. Rostropowicz-Miśko, A. Zagórowska), którego wyniki 
opublikowano w raporcie „Społeczne skutki zagranicznych migracji mieszkańców województwa 
opolskiego – wybrane problemy dzieci i osób starszych” (2014), wydanym przez Obserwatorium 
Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.

Małgorzata Skotnicka-Palka – doktor, adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Historii i Wiedzy o Spo-
łeczeństwie w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowania badawcze 
koncentrują się wokół problemów historii XX wieku, zwłaszcza dotyczących zagadnień społecz-
nych okresu międzywojennego, dydaktyki historii, historii Wrocławia i Dolnego Śląska oraz historii 
w przestrzeni publicznej (public history). Jest współorganizatorem i sekretarzem naukowym cyklu 
międzynarodowych konferencji naukowych „Edukacja – Kultura – Społeczeństwo”, które dotych-
czas odbyły się w Zamku Czocha (2010), w Łagowie Lubuskim (2011), w Krzyżowej k. Świdni-
cy (2012), w Zgorzelcu-Görlitz (2013) oraz we Wrocławiu (2014, 2015, 2016, 2018). Redaktor 
dziesięciu tomów pokonferencyjnych. Redaktor rocznika „Edukacja-Kultura-Społeczeństwo. Cza-
sopismo poświęcone historii w przestrzeni publicznej”. Współpracownik Komisji Dydaktyki Histo-
rii przy Komitecie Nauk Historycznych PAN.

Monika Trojanowska-Strzęboszewska – politolożka, doktor habilitowana, pracuje na stano-
wisku adiunkta w Instytucie Nauk Politycznych i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana 
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Wyszyńskiego w Warszawie. Członkini Międzyinstytutowego Zakładu Badań nad Migracją UKSW 
oraz Interdyscyplinarnej Sieci Badań nad Migracją UKSW. Zainteresowania badawcze: charakter 
i funkcje zewnętrznych granic UE, funkcjonowanie strefy Schengen, polityki imigracyjne i azylowe 
w UE oraz postrzeganie imigrantów w dyskursie politycznym. W ostatnich latach opublikowała 
m.in.: Unia Europejska w poszukiwaniu swoich granic (red.), Warszawa 2017; Kryzys migracyjny 
a przyszłość strefy Schengen, w: Uchodźcy w Europie – uwarunkowania, istota, następstwa, red. 
K. A. Wojtaszczyk, J. Szymańska, Warszawa 2016; System Schengen a imigracja z perspektywy 
Polski i Niemiec (red.), Warszawa 2014; Polskie parlamentarne partie polityczne wobec wybranych 
kwestii imigracyjnych i obecności imigrantów w Polsce, w: Procesy i procedury demokratyczne 
w Polsce, red. A. Stelmach, Toruń 2014; Trzy oblicza unijnych granic. Polityka granic zewnętrz-
nych Unii Europejskiej, Warszawa 2011.

Joanna Wojdon – profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Zakładu Dydaktyki Histo-
rii i Wiedzy o Społeczeństwie w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Naukowo 
zajmuje się badaniami nad podręcznikami szkolnymi (Propaganda polityczna w podręcznikach dla 
szkół podstawowych Polski Ludowej (1944–1989), Toruń 2001; Textbooks as Propaganda. Po-
land under communist rule (1944–1989), Routledge, 2018), historią Polonii amerykańskiej  (White  
and Red Umbrella. Polish American Congress in the Cold War Era, Helena History Press, 2015) 
oraz historią w przestrzeni publicznej (public history). Jest członkiem prezydium Komitetu Badań 
nad Migracjami PAN, zarządu International Society for History Didactics oraz komitetu sterujące-
go International Federation for Public History.


