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Anita Adamczyk – profesor UAM, dr hab. w Zakładzie Najnowszej Historii Politycznej na Wy-
dziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z problematyką mniejszości narodowych i etnicz-
nych w Polsce oraz stosunkami polsko-niemieckimi. Jej zainteresowania badawcze koncentrują 
się ostatnio wokół kwestii związanych z problematyką migracji, w tym imigracji cudzoziemców 
do Polski i polską polityką migracyjną. Autorka książek ,,Uwarunkowania pojednania polsko-nie-
mieckiego po 1989 roku” (Poznań 1999), ,,Społeczno-polityczne implikacje imigracji do Polski 
w latach 1989–2007 (Poznań 2012), współautorka publikacji ,,Studia nad początkami II i III Rze-
czypospolitej 1918/1919 i 1989/1990” (Poznań 2011) oraz wielu artykułów wydanych w pracach 
zbiorowych i czasopismach naukowych.

Robert Bartłomiejski – adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Interesuje 
się socjologią miasta, w szczególności problematyką konfliktów ekologicznych. Zajmuje się także 
socjologią morską, w kontekście zawodu marynarza i rodzin ludzi morza. 

Maja Biernacka – socjolog (doktorat – ISP PAN), tłumacz (studia translatorskie – Instytut Lingwi-
styki Stosowanej UW), lektor i licencjonowany egzaminator języka angielskiego (Pearson 2006), 
a także licencjonowany pilot wycieczek zagranicznych (UKFiT 3/1992). Autorka licznych artyku-
łów publikowanych m.in. w czasopismach: Kultura i Społeczeństwo, Kultura Popularna, Polityka 
i  Społeczeństwo, Czas Kultury, Przegląd Socjologii Jakościowej, Przegląd Humanistyczny, Sen-
sus Historiae, Studia Historica Gedanensia, Kultura i Edukacja, Journal of Urban Ethnology i Po-
liteja. Autorka trzech książek: Człowiek korporacji. Od normatywizmu do afirmacji własnego Ja 
(Wydawnictwo Naukowe Scholar 2009), Hiszpania wielokulturowa. Problemy z odmiennością 
(Wydawnictwo Naukowe Scholar 2012), Katalonia. Między pragmatyką konfliktu a tożsamością 
(Wydawnictwo Naukowe Scholar 2018 ). Adiunkt w Instytucie Socjologii i Kognitywistyki Uni-
wersytetu w Białymstoku, wykłada również w Collegium Civitas, mieszka w Warszawie. 

Zuzanna Brunarska – social scientist, assistant professor at the Centre of Migration Research, 
University of Warsaw. She is a graduate of the College of Inter-Faculty Individual Studies in Math-
ematics and Natural Sciences, University of Warsaw, within the framework of which she studied 
geography (BA 2006, MA 2008), mathematics (BA 2009) and psychology, and a graduate of the 
doctoral program at the Institute for Social Studies, University of Warsaw. Her main research in-
terest include migration issues (in particular, anti-immigrant attitudes, migration patterns and  
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integration of migrants) state-society relations, as well as ethnic relations in the former Soviet Un-
ion countries, Russia in particular, and quantitative methods.

Agata Domachowska – Assistant Professor at the Balkan Studies Department of Nicolaus Co-
pernicus University and an expert at the Institute of Central Europe. A recipient of a Kosciuszko 
Foundation scholarship, she conducted research at the University of Pittsburgh, George Wa-
shington University and Humboldt University of Berlin as well as in archives and libraries in Ser-
bia, Montenegro, Albania, Macedonia and Croatia. She also did an internship at the European 
Parliament and a training stay at the Polish Embassy in Tirana (Albania). Her research focuses on 
foreign policy of states, ethnopolitics, emigration from Eastern Europe, ethnic minorities and hi-
story of Balkan states.

Magdalena Gąsior – doktor nauk politycznych i magister kulturoznawstwa o specjalności mi-
gracje i  etniczność oraz studentka wydziałowych kulturoznawczych studiów doktoranckich na 
Uniwersytecie Jagiellońskim.

Anna Horolets – antropolożka społeczna i socjolożka, doktor habilitowana, adiunkt w Instytu-
cie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadziła badania na te-
mat dyskursu europeizacji w Polsce. Autorka książki o turystyce niszowej z Polski do krajów byłego 
ZSRR. W ostatnich latach zajmuje się czasem wolnym migrantów. Członkini Komitetu Badań nad 
Migracjami Polskiej Akademii Nauk.

Barbara Jancewicz – socjolog, matematyk, kierownik Zespołu Ekonomii Migracji w Ośrodku 
Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. W 2016 obroniła doktorat „Miary nierów-
ności a  indywidualne oceny nierówności dochodów”. Jej zainteresowania badawcze obejmują: 
miary nierówności dochodów, postrzeganie nierówności, metodologię badań ankietowych, ana-
lizę statystyczną oraz migracje. 

Marta Kijewska-Trembecka – profesor w Zakładzie Kanady w Instytucie Amerykanistyki i Stu-
diów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizacja: nauki polityczne oraz socjologia 
narodu i  stosunków etnicznych. Obszary badawcze: wieloetniczność i wielokulturowość; spo-
łeczeństwo kanadyjskie i studia quebeckie; separatyzmy europejskie, przemiany współczesnego 
polskiego społeczeństwa.

Jacek Knopek – politolog; profesor zwyczajny i kierownik Katedry Międzynarodowych Stosun-
ków Politycznych na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu oraz profesor zwyczajny i kierownik Katedry Studiów Europejskich na Wydziale 
Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej w Koszalinie. Jego zainteresowania badawcze obejmu-
ją systemy polityczne, stosunki międzynarodowe, przemiany społeczne i  cywilizacyjne, kwestie 
narodowościowe i polonijne, politykę regionalną. Opublikował 15 monografii, 55 redakcji książ-
kowych, 200 rozpraw i artykułów, 300 biogramów i haseł encyklopedycznych, 60 recenzji i spra-
wozdań naukowych, 300 artykułów prasowych.

Anna Magdalena Kosińska – adiunkt w Katedrze Prawa Unii Europejskiej KUL, badaczka pra-
wa migracyjnego. Od 2015 r. kieruje Centrum Badań nad Europejskim Prawem i Polityką Migra-
cyjną, w ramach którego wydawana jest, we współpracy z Instytutem na rzecz Państwa Prawa 
seria „Prawo i Polityka Migracyjna”. Autorka publikacji z zakresu europejskiego prawa migracyj-
nego i azylowego oraz ochrony praw człowieka.
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Dorota Kowalewska – adiunkt w Instytucie Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskie-
go. Zainteresowania naukowe: polityka etniczna, organizacje mniejszości narodowych i etnicz-
nych, rozwój organizacji pozarządowych w Polsce, partycypacja obywatelska.

Joanna Książek – absolwentka filozofii i etnologii na UMK w Toruniu, od 2016r. pracuje jako 
adiunkt w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK w Toruniu. Do obszaru jej zaintere-
sowań naukowych należą: kwestie tożsamościowe obszarów szeroko rozumianego pogranicza, 
a także migrantów, reemigrantów i repatriantów w Europie i na świecie; procesy kulturowe w ob-
liczu transformacji ustrojowych byłych republik radzieckich; rola etnologa w programach pomo-
cowych organizacji pozarządowych i  rządowych; eko-antropologia. Strona internetowa: http://
www.etnologia.umk.pl/index.php/joanna-ksiazek 

Marcin Kula – profesor nauk humanistycznych, ukończył studia w zakresie historii oraz socjolo-
gii na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował kolejno w Instytucie Historii PAN, w Uniwersytecie 
Warszawskim, równolegle swego czasu w Uniwersytecie Jagiellońskim, następnie w Akademii Le-
ona Koźmińskiego. Obecnie pracuje w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w War-
szawie. Wypromował 22 doktorów. Usiłuje propagować socjologię historyczną, którą uważa za 
przyszłościową zarówno dla historii, jak dla socjologii.

Magdalena Lesińska – doktor nauk politycznych, adiunkt w Ośrodku Badań nad Migracjami 
Uniwersytetu Warszawskiego, zainteresowania badawcze: polityka migracyjna, polityka wobec 
diaspory, partycypacja polityczna i publiczna migrantów. Sekretarz Komitetu Badań nad Migra-
cjami Polskiej Akademii Nauk.

Marek Okólski  – doktor habilitowany, profesor zwyczajny, przewodniczący Rady Naukowej 
w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania nauko-
we to: związek procesów ludnościowych z wielkimi transformacjami społecznymi, ekonomia roz-
woju, teoria migracji, współczesne migracje międzynarodowe, teoria demografii, współczesne 
procesy ludnościowe. Przewodniczący Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk 
w latach 2011–2018.

Mirosław Pawliszyn – doktor habilitowany nauk humanistycznych. Ukończył studia teologicz-
ne i filozoficzne w Wyższym Seminarium Duchownym w Tuchowie oraz na Uniwersytecie Miko-
łaja Kopernika w Toruniu. Tutaj też obronił doktorat oraz habilitację. Jest autorem kilkudziesięciu 
artykułów naukowych, a także dwóch monografii. Interesuje się zagadnieniami z zakresu antro-
pologii filozoficznej, filozofii śmierci oraz metafizyki współczesnej. Pracuje na Uniwersytecie War-
mińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Grzegorz Pełczyński – profesor w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Prowadzi badania z zakresu studiów etnicznych oraz antropologii literatury i fil-
mu. Ostatnio opublikował: Mniejsze mniejszości i inne szkice (2017). 

Iwona H. Pugacewicz – doktor habilitowana historii, absolwentka paryskiej École des Hautes 
Études en Sciences Sociales i Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obecnie pracuje, specjalizuje 
się w historii emigracji, szczególnie w jej dziewiętnastowiecznych dziejach i codziennej kulturze. 
Jest autorką ponad sześćdziesięciu artykułów naukowych, a wydana przez Kasę Mianowskiego 
jej ostatnia książka: Batignolles 1842–1874. Edukacja Wielkiej Emigracji, Warszawa 2017, zosta-
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ła przez Kapitułę Nagrody im. Jana Jędrzejewicza wyróżniona jako „najlepsza polska książka po-
święcona historii nauki i techniki wydana w 2017 roku”.

Aleksandra Turowska  – doktorantka w  Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM 
w Poznaniu. W ramach projektu badawczego „Mobilne życia, niemobilne przestrzenie? Migracje 
kobiet między Polską a Norwegią” prowadziła m.in. badania wśród Polek z doświadczeniem mi-
gracyjnym w Polsce i w Norwegii (2016 i 2017 rok). Obecnie realizuje badania w Kazaniu (Rosja). 


