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

Anna Engelking, etnografk a i antropolożka, profesor w Instytucie Slawistyki 
PAN. Zajmuje się antropologią wsi białoruskiej i historią polskiej antropologii. 
Prowadzi badania terenowe w Białorusi i Ukrainie. Autorka m.in. monografi i Koł-
choźnicy. Antropologiczne studium tożsamości wsi białoruskiej przełomu XX i XXI 
wieku (2012).

Łukasz Kaczmarek, adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej 
UAM. Prowadził badania etnografi czne na Fidżi i na Jamajce oraz, wspólnie 
z Pawłem Ładykowskim, na pograniczu polsko-niemieckim w okolicach Szcze-
cina. Obecnie w ramach projektu NCN „Polacy sukcesu – między emigracją 
a transnarodowością: nowe oblicze polskiej diaspory w Europie Zachodniej”, 
którego kierownikiem jest prof. Aleksander Posern-Zieliński, prowadzi badania 
terenowe wśród polskich migrantów w Irlandii. Jego zainteresowania badawcze 
dotyczą konstruowania tożsamości i wyobrażeń oraz relacji władzy i mobilności 
społecznej, zwłaszcza w kontekście postkolonialnym i postsocjalistycznym.

Marcin Lubaś, antropolog społeczny, pracownik, a obecnie również dyrektor In-
stytutu Socjologii UJ. Od 2006 roku prowadzi badania terenowe w regionie Dolna 
Reka w zachodniej Macedonii. Publikuje na temat epistemologii nauk społecz-
nych, teorii granic społecznych, współistnienia międzyreligijnego, procesów re-
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produkcji i zmiany praktyk obrzędowych, przemian przestrzeni lokalnych w wa-
runkach globalizacji, praktyk narracyjnych i polityki pamięci.

Magdalena Nowicka-Franczak, socjolożka, badaczka dyskursu publicznego i ko-
munikacji społecznej. Pracuje w Zakładzie Badań Komunikacji Społecznej w In-
stytucie Socjologii UŁ. Stypendystka Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu. Au-
torka monografi i Niechciana debata. Spór o książki Jana Tomasza Grossa (2017). 
Stała współpracowniczka „Tygodnika Powszechnego”.

Wojciech Połeć, socjolog, antropolog, pracuje w Katedrze Socjologii na Wydzia-
le Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 
Uczestnik kilku wyjazdów badawczych na Syberię, między innym w ramach gran-
tów NCN. Interesuje się współczesną kulturą buriacką i mongolską. 
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