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Konrad Banaś – doktorant na Wydziale Filozofi czno-Historycznym Uniwersytetu Łódz-
kiego. Przygotowuje pracę doktorską pt. „Polityka gospodarcza Polski wobec państw arab-
skich 1945–1989”. Oprócz dyplomacji PRL zajmuje się również powojennymi migracjami 
ludności do i z Polski. Na tym polu opublikował pracę pt. „Działalność przesiedleńczo-opie-
kuńcza Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Zduńskiej Woli 1945–1950”, Łódź 2014. 
Jest również współautorem pracy zatytułowanej „Strajk studencki w Łodzi styczeń–luty 
1981 r. Okruchy pamięci, zapisy źródłowe, ikonografi a”, Łódź 2016.

Karolina Bielenin-Lenczowska – dr hab., antropolożka i lingwistka, adiunktka w In-
stytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się 
antropologią migracji, studiami nad płcią kulturową, postsocjalizmem oraz metodyką 
w antropologii; prowadziła badania wśród macedońskojęzycznych muzułmanów z Ma-
cedonii we Włoszech (autorka książki „Spaghetti z ajwarem. Translokalna codzienność 
muzułmanów w Macedonii i we Włoszech”, Warszawa: Wydawnictwa UW, 2015). Obecnie 
prowadzi badania wśród potomków Polaków w Brazylii, gdzie zajmuje się dziedzictwem 
kulturowym wyrażanym w  praktykach językowych i  jedzeniowych. Publikowała m.in. 
w „Anthropological Notebooks”, „Ethnologii Polona”, „Kulturze i Społeczeństwie”.

Andrzej Bonusiak – historyk, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego; doktorat 1996 
(WSP Rzeszów), habilitacja 2005 (UAM Poznań). Od 1992 roku pracownik Instytutu Hi-
storii WSP Rzeszów / Uniwersytetu Rzeszowskiego, obecnie dyrektor Instytutu Historii 
na kadencję 2016–2020; organizator i kierownik uniwersyteckiego Centrum Badań nad 
Polonią i Polakami na Świecie (2014). Autor lub współautor ponad stu publikacji nauko-
wych i  popularnonaukowych, w  tym kilkunastu zwartych. Zainteresowania badawcze 
koncentrują się w obszarze historii społecznej i dotyczą regionu południowo-wschodniej 
Polski (oświata, kultura, życie organizacyjne, dzieje miast i miejscowości Rzeszowszczyzny) 
oraz współczesnych środowisk polonijnych i polskich za granicą. Najważniejsze badania 
polonijne dotyczyły zagadnień funkcjonowania polskiej oświaty sobotniej w Stanach Zjed-
noczonych Ameryki w ostatnich kilkudziesięciu latach (publikacje z lat 1997–2007) oraz 
mniejszości polskiej w niepodległej Ukrainie (publikacje z lat 2008–2017).
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Marcin Borys – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Zajmuje się historią 
polskiej emigracji i dziejami Polonii amerykańskiej, w szczególności przeszłością polskich 
parafi i etnicznych i szkolnictwa polonijnego w Stanach Zjednoczonych. Autor i redaktor 
wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych. Zastępca redaktora naczelnego „Tar-
nowskich Studiów Historycznych”, wiceprezes Tarnowskiego Oddziału Polskiego Towa-
rzystwa Historycznego.

Anita Brzozowska  – badaczka w  Ośrodku Badań nad Migracjami UW, w  którym 
prowadzi projekt poświęcony małżeństwom mieszanym zawieranym przez migrantów 
z Polski w Wielkiej Brytanii oraz z Ukrainy w Polsce. Jej główne zainteresowania badaw-
cze koncentrują się wokół strategii adaptacyjnych i mobilności społecznej migrantów, 
zagadnień związanych ze stratyfi kacją i etnicznością. Jej praca doktorska przygotowywana 
w Instytucie Socjologii UW dotyczy integracji i wzorów mobilności społecznej migrantów 
z Ukrainy w Polsce. 

Katarzyna Gmaj – socjolog, adiunkt na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uczelni Ła-
zarskiego w Warszawie. Od lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Członek 
Zespołu ds. Imigracji oraz Migracji Powrotnych i Imigracji przy Rzeczniku Praw Obywa-
telskich V kadencji oraz członek Komisji Ekspertów ds. Migrantów przy Rzeczniku Praw 
Obywatelskich VI kadencji. Uczestniczyła w wielu projektach badawczych poświęconych 
migracjom i integracji imigrantów. Główne zainteresowania badawcze to migracje oraz 
mniejszości narodowe i etniczne.

Seweryn Kapinos – doktor w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie socjologia (Uni-
wersytet Rzeszowski, 2016). Autor prac na temat migracji zagranicznych, tożsamości oraz 
turystyki kulturowej. Zainteresowania naukowe: przemiany tożsamości we współczesnym 
świecie, aktywność organizacyjna Polaków na emigracji, konsumowanie produktów tury-
styki kulturowej, społeczność lokalna w perspektywie socjologicznej. 

Marta Kijewska-Trembecka – adiunkt w Zakładzie Kanady w Instytucie Amerykani-
styki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizacja: nauki polityczne 
oraz socjologia narodu i stosunków etnicznych. Obszary badawcze: wieloetniczność i wie-
lokulturowość; społeczeństwo kanadyjskie i studia quebeckie; separatyzmy europejskie, 
przemiany współczesnego polskiego społeczeństwa.

Jacek Knopek – politolog; profesor zwyczajny oraz kierownik Katedry Międzynaro-
dowych Stosunków Politycznych na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz profesor zwyczajny i kierownik Ka-
tedry Studiów Europejskich na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej 
w Koszalinie; zainteresowania badawcze: systemy polityczne, stosunki międzynarodowe, 
przemiany społeczne i cywilizacyjne, kwestie narodowościowe i polonijne, polityka re-
gionalna; publikacje: 14 monografi i, 55 redakcji książkowych, 200 rozpraw i artykułów, 
300 biogramów i haseł encyklopedycznych, 60 recenzji i sprawozdań naukowych, 300 
artykułów prasowych.
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Marcin Kula, ur. 1943 w Warszawie. Maturę uzyskał w 1960 r. w Liceum im. Lelewela. 
Studiował na Uniwersytecie Warszawskim (egzamin magisterski z historii zdał w 1965 r., 
z socjologii w 1967 r.). Doktorat z historii obronił w Instytucie Historii PAN w 1968 r., 
habilitował się tamże w 1976 r., profesorem został w 1985 r. Pracował kolejno w Insty-
tucie Historii PAN, w Uniwersytecie Warszawskim i – obecnie – w Akademii Teatralnej 
im. Aleksandra Zelwerowicza. Ostatnio opublikował: „Trzeba oswoić własne miejsce”, „Trze-
ba zapanować nad przestrzenią” oraz „Trzeba wydorośleć” – wszystkie trzy z podtytułem 
„Wykłady z socjologii historycznej”.  Mieszka w Warszawie, żonaty, posiada dwoje dorosłych 
dzieci i pięcioro wnuków.

Marta Łuczak – doktor nauk społecznych w zakresie socjologii, w styczniu 2017 r. obro-
niła rozprawę doktorską pt. „Modyfi kacja tożsamości narodowej polskich studentów stu-
diujących za granicą”, napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Andrzeja Szpocińskiego. Jej 
zainteresowania badawcze obejmują tożsamość narodową, migracje oraz wielokulturowość. 

Janusz Mucha – profesor socjologii, studiował w UJ socjologię i fi lozofi ę. Pracował w UJ, 
UMK, Uniwersytecie SWPS. Obecnie wykłada w Katedrze Socjologii Ogólnej i Antropo-
logii Społecznej AGH w Krakowie. Interesuje się teorią społeczną (głównie socjologiczną 
i antropologiczną, a także fi lozofi ą społeczną), Europą Środkowo-Wschodnią i jej socjo-
logicznymi analizami, zagadnieniami etniczności i statusu mniejszościowego. Ostatnio 
zajmuje się problematyką migracji wysoko wykwalifi kowanych specjalistów, w szczegól-
ności naukowców.

Mustafa Switat – doktor nauk społecznych, absolwent Międzywydziałowych Środo-
wiskowych Studiów Doktoranckich przy Wydziale Historycznym w Instytucie Stosowa-
nych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku socjologia, dyplom 
magistra uzyskał na kierunku psychologia Uniwersytetu Palackého. Autor monografi i 
o społeczności arabskiej w Polsce oraz kilkudziesięciu artykułów o charakterze migra-
cyjno-społecznym, władający kilkoma językami obcymi. Zainteresowania naukowe: so-
cjologia migracji, historia i procesy globalizacyjne, wielokulturowość, transfer kulturowy, 
psychologia kliniczna.

Daniel Tilles – brytyjski historyk i adiunkt w Instytucie Neofi logii na Uniwersytecie 
Pedagogicznym w Krakowie. Uzyskał doktorat z Uniwersytetu Londyńskiego w 2012 r. 
Jego badania koncentrują się na migracji, radykalnych ideologiach i ruchach politycznych, 
współczesnej historii Żydów oraz antysemityzmie i innych rodzajach uprzedzeń. Jest auto-
rem książki „British Fascist Antisemitism and Jewish Responses, 1932–40” (Bloomsbury, 
2015), współredaktorem książki „Fascism and the Jews: Italy and Britain” (Vallentine Mit-
chell, 2011), członkiem rady redakcyjnej czasopisma naukowego „Studies in Ethnicity and 
Nationalism”, i autorem wielu artykułów akademickich. 

Adam Walaszek – profesor historii, pracuje w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Po-
lonijnych UJ. Specjalizuje się w dziejach polskich i międzynarodowych migracji XVII–XX 
wieku oraz dziejach Polonii amerykańskiej.
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Kamila Ziółkowska-Weiss – studiowała prawo oraz kulturoznawstwo na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Jest również absolwentką geografi i na Uniwersytecie Pedagogicznym w Kra-
kowie. Ukończyła podyplomowe studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na 
kierunku zarządzanie turystyką międzynarodową. W 2015 roku z wyróżnieniem obroniła 
pracę doktorską, tym samym uzyskując tytuł doktora nauk o Ziemi. Od 2012 roku pracuje 
w Zakładzie Turystyki i Badań Regionalnych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 
prowadząc między innymi zajęcia z „Turystyki w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pół-
nocnej”. Czynny pilot wycieczek. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych. Główne 
zainteresowania naukowe to Polonia w USA i Kanadzie, turystyka kulturowa oraz mniej-
szości narodowe w Polsce. 
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