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Adam Anczyk – psycholog religii, religioznawca, kulturoznawca, adiunkt w Katedrze Psycholo-
gii Religii i Duchowości, Instytut Psychologii, Akademia Ignatianum w Krakowie. Jego zaintere-
sowania naukowe obejmują psychologię religii i duchowości, historię psychologii, problematykę 
religia-duchowość-migracje, antropologię psychologiczną, nowe ruchy religijne, kulturę krajów 
skandynawskich oraz marzenia senne. Autor dwóch książek, redaktor 14 monografii, autor oraz 
współautor ok. 50 artykułów z zakresu powyższej problematyki. Członek Polskiego Towarzystwa 
Psychologii Religii i Duchowości, International Association for the Psychology of Religion oraz 
przedstawiciel religionalny International Association for the Study of Dreams.

Agnieszka Ayşen Kaim  – doktor turkologii, polska orientalistka  tureckiego pochodzenia, 
pracownik naukowy w  Instytucie Slawistyki PAN,   tłumaczka języka tureckiego, praktyk sztuki 
opowiadania ze Stowarzyszenia „Grupa Studnia O.”. Autorka licznych publikacji naukowych i po-
pularnonaukowych, a także autorskiej opowieści dla dzieci i młodzieży „Bahar znaczy Wiosna”,  
Wyd. Poławiacze Pereł, 2014, nominowanej do nagrody literackiej w konkursie Książka Roku 
2016 PS IBBY. Jako badaczka zajmuje się literaturą ustną, epiką i teatrem tradycyjnym Bliskiego 
i Środkowego Wschodu, kinematografią turecką, relacjami na linii okcydent – orient, wpływami 
orientalnymi na Bałkanach, konwersją i tożsamościami „warstwowymi” w Imperium Osmańskim. 
W najbliższym czasie ukażą się jej książki: Ludzie dwóch kultur – wybrane przypadki transgresji 
kulturowej Polaków w Imperium Osmańskim w XVII, XVIII i XIX wieku, Kultura Pogranicza, War-
szawa: ISPAN,2020 oraz Meddah – turecki teatr jednego aktora. Spotkanie tradycji kultury ustnej 
z kulturą widowiskową, seria Communicare, WUW, sierpień 2020. 

Andrzej Bonusiak – historyk, dr hab., profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, od 2016 roku dy-
rektor Instytutu Historii. Współpomysłodawca i pierwszy kierownik Centrum Badań nad Polonią 
i Polakami na Świecie Uniwersytetu Rzeszowskiego (2015–2019). Zainteresowania badawcze kon-
centrują się na kwestiach oświaty polonijnej, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego syste-
mu szkolnego w Stanach Zjednoczonych (najnowsza monografia: Głos Nauczyciela 1986–2015, 
Rzeszów 2019) i sytuacji mniejszości polskiej w niepodległej Ukrainie. Autor ponad 100 publika-
cji naukowych, promotor kilkunastu rozpraw doktorskich, w tym 5 z zakresu tematyki polonijnej. 
Członek władz wojewódzkich Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”.

Joanna Bielecka-Prus  – doktor socjologii, pracuje w  Instytucie Socjologii UMCS w Lublinie. 
Obecnie jej specjalnością naukową jest socjologia kultury i socjologia migracji. Brała udział, jako 
członek zespołu badawczego, w projektach krajowych i międzynarodowych (m.in. Mobile Iden-
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tities: Migration and Integration in Transnational Communities (EIF), Polish female migrants and 
their families– a study of care deficit w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badaw-
cza, Europejski Uniwersytet Wschodni, Standardized Procedures for Recruiting, Promotion and 
Integration of Qualified Immigrants from Third-Countries in the Baltic Sea Region, 2015–2018, 
CJD, Germany). Jest autorką i współautorką ponad 70 publikacji w języku polskim i angielskim. 

Sylwia Galanciak – doktor kulturoznawstwa, adiunkt na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akade-
mii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Jej zainteresowania naukowe 
związane są z pedagogiką medialną i społeczną oraz wykorzystaniem nowych technologii w dy-
daktyce. Jest autorką licznych publikacji poświęconych nowym technologiom w kulturze i edukacji, 
metodologii badań pedagogicznych z obszaru pedagogiki medialnej. Publikowała m. in. w cza-
sopismach „Kwartalnik Filmowy”, „Media – Kultura – Społeczeństwo”, „Panoptikum”, „Problemy 
Opiekuńczo-Wychowawcze”, „Problemy Wczesnej Edukacji”. Koordynatorka polskiej części badań 
Tablets for inclusive teaching and learning in a mainstream setting w ramach projektu Mobile In-
tercultural Cooperative Learning (Erasmus+), polska kierowniczka projektu Digital Assessment for 
Learning Informed by Data to Motivate and Incentivize Students (Erasmus +). Redaktorka między-
narodowego czasopisma „International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies”.

Halina Grzymała-Moszczyńska – profesor psychologii, pracownik Uniwersytetu Jagiellońskie-
go oraz Akademii Ignatianum w Krakowie. Prowadzi badania z zakresu psychologii kulturowej ze 
szczególnym uwzględnieniem psychologii migracji. Dotyczą one problemów uchodźców, akultu-
racji Polaków wyjeżdżających za granicę oraz cudzoziemców przybywających do Polski. Koncen-
truje się na problemach adaptacji kulturowej dzieci z polskich rodzin powracających z emigracji. 
Ostatnio wraz z Zespołem prowadzi badania dotyczące kontaktów Polaków z norweską służbą 
zdrowia oraz doświadczeń polskich rodzin z Barnevernet.

Bohdana Huriy – doktor socjologii, projekt manager w Akademii Ignatianum w Krakowie.  Jej zain-
teresowania naukowe związane są z rynkiem społecznym, wykluczeniem społecznym, e-learningiem, 
edukacją i organizacjami pozarządowymi. Przez 14 lata pracowała w Narodowym Uniwersytecie 
„Politechnika Lwowska”, a także 4 lata w Instytucie Badań Kapitału Społecznego we Lwowie. Jest 
autorką publikacji poświęconych badaniom kapitału społecznego, organizacji publicznych, strategii 
życiowych i wykorzystania e-learningu w podnoszeniu kompetencji pracowniczych.  W roku akade-
mickim 2018–2019 stypendystka Międzynarodowego Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklan-
da prowadzonego przez Amerykańsko-Polską Fundację Wolności w Warszawie.

Jacek Imiela is a professor in Department of Development of Nursing and Social and Medi-
cal Sciences in Medical University of Warsaw. He is a nephrologist, holds the degree of a habili-
tated doctor of medical sciences in the field of medicine. Author of  221 medical publications,  
16 chapters published in medical textbooks, supervisor of 14 PhD theses. Honored with nume-
rous Medical University of Warsaw rector’s awards.

Barbara Jancewicz – kierownik Zespołu Ekonomii Migracji w Ośrodku Badań nad Migracjami Uni-
wersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania badawcze obejmują: miary nierówności dochodów, 
postrzeganie nierówności, metodologię badań ankietowych, analizę statystyczną oraz migracje. 

Anna Korwin-Kowalewska is a Lecturer at Mount Royal University, in Calgary, Canada. Her cur-
rent field of specialization evolves around Intercultural Communication and Sustainability. She has 
been teaching International Business courses since 2012. A former diplomat, she also has exten-
sive knowledge in the area of Social Sciences, including Cross-cultural and Cognitive Anthropol-
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ogy, Sociology of the Family, and Political Science. Anna holds two Master’s degrees, in African 
and in Middle Eastern Studies from the University of Warsaw, Oriental Institute. 

Agnieszka Krzysztof-Świderska – Adiunkt w Katedrze Psychologii Religii i Duchowości, Instytut 
Psychologii, Akademia Ignatianum w Krakowie, psycholog kliniczny, psychoterapeutka. Jej zainte-
resowania naukowe obejmują kliniczne aspekty religijności, psychologię osobowości, psychologię 
rodziny oraz psychologię kulturową. Posiada doświadczenie w pracy klinicznej (Szpital Kliniczny 
im. J. Babińskiego w Krakowie) i trenerskiej w ramach prowadzenia szkoleń dla psychoterapeu-
tów, a także warsztatów dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Członkini Polskiego Towarzy-
stwa Psychologii Religii i Duchowości oraz International Association for the Psychology of Religion. 

Nikolaos Lampas is Assistant Professor in International and European Studies at the Ameri-
can College of Greece, Deree and a Visiting Research Fellow at the Schusterman Center of Is-
raeli Studies at Brandeis University in Boston. He has published articles in peer-reviewed journals 
about prejudicial attitudes toward refugees and the prospect of refugee radicalization. His main 
research interests include, the nexus between terrorism and migration and the causes of refu-
gee-related threat perception. 

Magdalena Lorkowska is a fifth year medical student at the Medical University of Warsaw, Poland 
and holds a bachelor’s degree in Sociology & Cultural Anthropology from Dalhousie University, Hal-
ifax, Canada. She is an active member of the Pediatric Emergency Medicine Scientific Circle, found-
ed the first mental health awareness club “Happiness Project” at MUW and is a board member of 
the university’s Psychology Student Scientific Club. Academically, she is currently focusing on re-
search in neonatology as well as pediatric emergency medicine at the university’s teaching hospital.

Paulina Napierała holds a Ph.D. in political science from Jagiellonian University and works at the 
Institute of American Studies and Polish Diaspora (JU). She studied international relations, ethnic 
and migration studies, and English philology. Her research explores a variety of issues concerning 
the role of religion in American public life. Currently she is focusing on the socio-political role of 
African American churches. Her study on this topic was recently supported by the ‘MINIATURA’ 
grant, awarded by the Polish National Science Centre (NCN). This allowed her to conduct rese-
arch at Valdosta State University and collect data in Southern Black churches.

Mikołaj Pawlak is a sociologist. He is an assistant professor at the Institute of Social Prevention 
and Resocialisation, University of Warsaw, where he heads the Chair of Sociology of Norms, De-
viance and Social Control. His research interests concern migration policy. He is also interested in 
sociological theory – institutional and network theories of coordination. In his recent book ‘Ty-
ing Micro and Macro: What Fills up the Sociological Vacuum?’ (Berlin 2018) he critically analyzed 
the concept of “sociological vacuum”. Currently, he works on the book on the refugee crisis and 
studies mechanisms of labor market access for migrants in Poland. Mikołaj Pawlak received his 
PhD at the Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Science, and his habilitation 
degree at the Faculty of Applied Social Sciences and Resocialisation. He serves as a vice-president 
of the Polish Sociological Association.

Wiesława Piątkowska-Stepaniak – profesor, kierownik Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji 
Społecznej w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Autorka ponad 
130 publikacji, w tym 12 pozycji zwartych. Profesurę otrzymała w 2013 r. na podstawie rozprawy 
Polska w Nowym Jorku. Idee, spory, nadzieje emigracji politycznej w latach 1940–1990, Opole 2012. 
Dwukrotna stypendystka Międzynarodowej Fundacji Dziennikarskiej (International Committee  
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on Journalism Inc.- ICJI) w Nowym Jorku, honorowy profesor Uniwersytetu Służb Podatkowych 
w Irpiniu – Kijów. Wybrane książki: W. Piątkowska- Stepaniak (2000). „Nowy Dziennik” w Nowym  
Świecie. Pismo i jego rola ideowo-polityczna, Opole; Dziennikarze polscy na emigracji. (red. i oprac.)  
B. Wierzbiański, W. Piątkowska-Stepaniak, Opole 2001; Autoportret zbiorowy. (red.) W. Piąt-
kowska-Stepaniak, Opole 2003; My emigranci, wspomnienia współczesnych Polaków z życia na 
obczyźnie. (red.) W. Piątkowska-Stepaniak, Opole 2007; Polonijna panorama. Zbiór poświęcony 
pamięci Bolesława Wierzbiańskiego. (red.) W. Piątkowska-Stepaniak, M. Masnyk, Opole 2008; 
Open Europe: Cultural Dialogue across Borders (Europe of the Wary: New Communication and 
Information Order for Reduction of Tension within the United Europe). (red.) W. Piątkowska-Ste-
paniak, Opole 2014; D. Piątkowska, W. Piątkowska-Stepaniak, Na antenie polonijnego radia Rytm 
w Nowym Jorku, Opole 2018.

Jacek Prusak – Kierownik Katedry Psychopatologii i Psychoprofilaktyki, Instytut Psychologii, Aka-
demia Ignatianum w Krakowie, jezuita, publicysta, doktor nauk humanistycznych w zakresie psy-
chologii. Absolwent teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym „Bobolanum” w Warszawie oraz 
social work ze specjalnością kliniczną w Boston College (USA). Naukowo zajmuje się relacją psy-
choterapii i duchowości, psychologią moralności oraz problemem wykorzystywania seksualnego 
nieletnich. Autor książki „Poznaj siebie, spotkasz Boga” (2010). Współautor książki „Jan Woleń-
ski. Wierzę w to, co potrafię zrozumieć” (2014).

Anna Reczyńska – historyk, profesor dr hab., kierownik Zakładu Kanady w  Instytucie Amery-
kanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Specjalizuje się histo-
rii oraz problematyce współczesnej Kanady, ze szczególnym uwzględnieniem relacji etnicznych 
oraz dziejów diaspory polskiej żyjącej w tym kraju. Jej zainteresowania badawcze obejmują także 
historię i uwarunkowaniach procesów migracji z ziem polskich w XX wieku. Jest autorka ponad  
40 publikacji naukowych, wśród nich trzech monografii książkowych: Emigracja z Polski do Kana-
dy w okresie międzywojennym (Wrocław 1986), Piętno wojny. Polonia kanadyjska wobec polskich 
problemów lat 1939–1945 (Kraków 1997) oraz Braterstwo a bagaż narodowy. Relacje etniczne 
w Kościele katolickim na ziemiach kanadyjskich do I wojny światowej (Kraków 2013).

Justyna Salamońska – adiunkt i wicedyrektorka w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersy-
tetu Warszawskiego. Jej zainteresowania badawcze obejmują: współczesne migracje w Europie, 
migracje wielokrotne, integrację migrantów na rynkach pracy, mobilność oraz jakościowe i  ilo-
ściowe metody badawcze.

Jacek Schmidt – etnolog/antropolog kulturowy, profesor w Instytucie Antropologii i Etnologii Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; kierownik Zakładu Etnologii; członek Centrum  
Badań Migracyjnych UAM; członek Rady Naukowej Jagiellońskiego Centrum Studiów Migracyjnych; 
członek Prezydium Komitetu Badań nad Migracjami PAN (2012–2022); Członek Zespołu Ekspertów 
ds. Migrantów w Urzędzie Rzecznika Praw Obywatelskich (2015–2020). Obszary zainteresowań: 
migracje europejskie (ze szczególnym uwzględnieniem Polski i Niemiec), metodologia nauk spo-
łecznych, granice i pogranicza (border studies), procesy stereotypizacji i mityzacji, antysemityzm. 

Katarzyna Seroka – bibliolog, adiunkt w Katedrze Książki i Historii Mediów Wydziału Dzienni-
karstwa, Informacji i Bibliologii UW. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół historii 
emigracyjnych bibliotek, instytucji kultury (XIX wieku) oraz sztuki książki.

Stanisław Stępka – doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Akademii Finansów 
i Biznesu Vistula. Absolwent historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stopnie naukowe uzyskał na 



Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Główne kierunki dzia-
łalności naukowej koncentrują się na historii społeczno-politycznej XX w., dziejach ruchu ludowe-
go i emigracji politycznej. Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych z zakresu współczesnej 
historii i politologii. 

Maria Strzemieczna M.A. in sociology, registered nurse, a PhD candidate in the Department 
of Development of Nursing and Social and Medical Sciences at the Medical University of War-
saw. She received a master degree from the Institute of Applied Social Sciences of the Universi-
ty of Warsaw and bachelor degree in Nursing in The Faculty Of Health Sciences at the Medical 
University of Warsaw. She conducts research on medical care for migrants in Poland. Currently 
preparing the Ph.D. thesis about the public health care system serving foreigners in the Mazovia 
Province. She was head of the research project aimed to explore the health-seeking behaviours 
of foreign students in Medical University of Warsaw. As a member of the Polish Medical Mission, 
she was implemented medical projects in Northeast India.

Patrycja Trzeszczyńska – etnolożka i ukrainoznawczyni, adiunktka w Instytucie Etnologii i An-
tropologii Kulturowej UJ. Zajmuje się problematyką diaspory i procesów diasporotwórczych, an-
tropologią migracji i pamięci oraz etycznymi inklinacjami badań i pozycjonowaniem badacza 
w terenie. Prowadziła badania w Kanadzie, na Ukrainie i w Polsce. Najnowszy temat badawczy 
dotyczy kształtowania się diaspory ukraińskiej w Polsce oraz zjawisk zachodzących podczas „spot-
kania” migrantów z Ukrainy z polskimi obywatelami ukraińskiego pochodzenia. Autorka m.in. 
książek Diaspora-pamięć-miejsca (WUJ, Kraków 2019), Pamięć o nie-swojej przeszłości. Przypa-
dek Bieszczadów (WUJ, Kraków 2016) oraz artykułów poświęconych antropologicznym bada-
niom pamięci kulturowej. Stypendystka MNiSW, University of Toronto oraz University of Alberta.

Bartłomiej Walczak, dr hab., works at the University of Warsaw. His research interests include 
transnational families, influence of mobility on education, parental involvement in education eva-
luation in education, and educational change. He authored „Antropolog jako Inny. Od pierwszych 
badań terenowych do wyzwań ponowoczesnej antropologii” (Wyd. Scholar, 2009) and „Rodzina 
transnarodowa – konteksty i implikacje” (Wyd. Scholar, 2016), co-authored four other books and 
over 60 other scientific publications, both in Polish and international journals.

Krzysztof Wasilewski – is an associate professor at the Koszalin University of Technology (Hu-
manities Department); his research interests include media discourses, migration studies, and the 
role of ideology in technology discourses; he has been awarded national and foreign grants and 
stipendships: International Visegrad Fund (Budapest), John F. Kennedy Institute for North Ame-
rican Studies (Berlin), Cambridge University, University of Michigan (Ann Arbor, USA), National 
Science Center (Poland).

Joanna Wojdon – profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Zakładu Dydaktyki i Wie-
dzy o Społeczeństwie w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Naukowo zajmuje 
się badaniami nad podręcznikami szkolnymi (Propagadna polityczna w podręcznikach dla szkół 
podstawowych Polski Ludowej (1944–1989), Toruń 2001; Textbooks as Propaganda. Poland un-
der 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 sterującego In-
ternational Federation for Public History.


