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AGNIESZKA CHWIEDUK – doktor nauk humanistycznych, antropolożka i romanistka. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej
UAM w Poznaniu. Specjalizuje się w problematyce dotyczącej identyfikacji
etnicznej i lokalnej zwłaszcza małych grup, współczesnych ruchów migracyjnych
w realiach jednoczącej się Europy. Zainteresowania te rozwija w kontekście
metodologii nauk społecznych, metod jakościowych (obserwacja uczestnicząca
i EEA). Osobnym wątkiem jej pracy badawczej są zagadnienia związane z rozwojem współczesnej antropologii francuskiej. Obecnie przygotowuje monografię
stanowiącą efekt długofalowych badań w Rumunii, we wsi Săpţȋna położonej
na północy kraju, w regionie Marmarosz.
IZABELA CZERNIEJEWSKA – doktor nauk humanistycznych w zakresie etnologii
(2008), członkini Centrum Badań Migracyjnych przy Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, koordynatorka punktu informacyjnego dla cudzoziemców
w Poznaniu Migrant Info Point (MIP). Jej główne zainteresowania badawcze
to migracje cudzoziemców oraz uchodźców, a także migracje Polaków, w tym
migracje powrotne.
MICHAŁ P. GARAPICH jest antropologiem, doktorat pod kierunkiem profesora
Zdzisława Macha obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim, pracuje jako badacz
i wykładowca na Uniwersytecie Roehamopton w Londynie. Zajmuje się kwestiami związanymi z migracjami, etnicznością, oporem społecznym, władzą
i bezdomnością. Prowadził badania terenowe w Londynie, Polsce i Peru.
ELŻBIETA M. GOŹDZIAK – dyrektor naukowy w Institute for the Study of International Migration na Uniwersytecie Georegetown w Waszyngtonie. Jej główne badania naukowe obejmują integrację migrantów i uchodźców oraz handel
dziećmi i młodzieżą. Była redaktorka periodyku International Migration. Wielokrotna stypendystka Fulbrighta. Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza
w Poznaniu; doktorat otrzymała w 1984.
AGNIESZKA HENNEL-BRZOZOWSKA – specjalista psycholog kliniczny, doktor
nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, adiunkt w Katedrze
Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego im KEN w Krakowie. Autorka prac
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naukowych z zakresu psychologii migracji, interkulturowości, psychoterapii,
psychologii zarządzania, glottodydaktyki.
HANIA JANTA is a Researcher in the Social Work and Methodology Group at
the University of Basel (Switzerland) and a Visiting Fellow at University of
Surrey (UK). She previously worked as Senior Lecturer and Head of Doctoral
Programmes at the School of Hospitality and Tourism Management, Faculty
of Business, Economics and Law and a Lecturer and then Senior Lecturer at
Bournemouth University. Hania received an MA in Philology from the University of A. Mickiewicz (Poznan) and MSc in Tourism, Development and Policy
from the University of Exeter, before pursuing a PhD on the experiences of
Polish migrant workers in the UK hospitality industry at Bournemouth University (2009). She is a Fellow of the Higher Education Academy (UK). Her
research interests are in the area of contemporary migration, employment and
innovative research methods.
ARKADIUSZ KAZIMIERSKI – absolwent wydziału chemii Politechniki Rzeszowskiej. W roku 2004 uzyskał stopień doktora nauk przyrodniczych w Instytucie Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, na podstawie
prac z zakresu syntezy antybiotyków betalaktamowych. W latach 2004–2007
był stypendystą w amerykańskim ośrodku badawczym MD Anderson Cancer
Center w Houston w Teksasie, a od roku 2008 pracuje naukowo w firmie
International Flavors & Fragrances Inc., w stanie New Jersey, gdzie zajmuje
się tematyką modulatorów smaku. W roku 2008 zaangażował się w prace społeczną na rzecz Polskiej Fundacji Kulturalnej w Clark w stanie New Jersey,
gdzie w latach 2009–2013 pełnił funkcję członka Rady Dyrektorów, a od roku
2010 jest przewodniczącym komitetu Biblioteki J. & C. Marjanczyków, gdzie
jest pomysłodawcą i koordynatorem prac renowacyjnych.
URSZULA KAŹMIERSKA – absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego
im. Bronisława Czecha w Krakowie oraz Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie. Ukończyła seminarium doktoranckie w Zakładzie Psychologii Stosowanej Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie. Autorka wielu artykułów popularno-naukowych w lokalnych gazetach w Londynie na temat zdrowia
fizycznego i seksualnego.
Pracuje jako nauczyciel/wolontariusz w Polskiej Sobotniej Szkole im. Stefana
Kardynała Wyszyńskiego, jest wolontariuszką w Ośrodku Leczenia Uzależnień
w Hatfield, gdzie pomaga ososbom uzależnionym od alkoholu i narkotyków oraz
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doradcą zdrowia w Hertfordshire County Council w dziale Zdrowie Publiczne,
gdzie pomaga ludziom uzależnionym od nikotyny.
W pracy naukowej koncentruje się m.in. na kwestiach dotyczących teoretycznych i praktycznych podstaw pomiaru sprawności motorycznej oraz uwarunkowaniach sprawności fizycznej badanej w konwencji zdrowia (health-related
fitness). Prywatnie – żona i mama dwójki dzieci.
MAŁGORZATA KUŁAKOWSKA – doktor nauk politycznych, absolwentka politologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i filologii angielskiej Uniwersytetu Pedagogicznego, pracownik Zakładu Teorii Polityki i Państwa Instytutu Nauk
Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Autorka szeregu artykułów
poświęconych tematyce wielokulturowości, migracji oraz społeczeństwa brytyjskiego, współredaktor prac zbiorowych: „Studia nad wielokulturowością”
(2010), „Political Science in Europe at the Beginning of the 21st Century”
(2015), współautorka materiałów szkoleniowych dla nauczycieli „Different faces
of Britishness” (2012).
JOANNA KULPIŃSKA – doktorantka w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka bałkanistyki (2008 – Wydział
Historii, Uniwersytet Jagielloński) i studiów migracyjnych i etnicznych (2010 –
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Uniwersytet Jagielloński).
Jej zainteresowania naukowe skupiają się głównie wokół zagadnień międzynarodowych migracji w ujęciu socjologiczno-historycznym.
EWA LIPIŃSKa – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkt w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie (Uniwersytet
Jagielloński), autorka licznych podręczników, artykułów i monografii z zakresu
glottodydaktyki polonistycznej oraz emigracji i Polonii. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajdują się zagadnienia związane z dwujęzycznością oraz
metodyką nauczania języka polskiego jako drugiego, obcego i odziedziczonego,
a w szczególności sprawności pisania.
MAGDALENA ŁUŻNIAK-PIECHA – doktor psychologii, adiunkt w Katedrze Psychologii Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Jej zainteresowania badawcze obejmują zarządzanie zespołami wielokulturowymi, mechanizmy akulturacji
i porównawcze studia międzykulturowe w obszarze budowania kultury organizacyjnej, a także zagadnienia związane z patologiami zarządzania.
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IZABELLA MAIN – antropolożka i historyczka, adiunkt w Instytucie Etnologii
i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Jej zainteresowania badawcze to współczesne migracje Polek, antropologia
medyczna oraz pamięć społeczna.
MAREK PAWLAK – doktor nauk humanistycznych, antropolog, asystent Instytucie
Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz badacz
Centrum Badań Migracyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Jagiellońskiego Centrum Studiów Migracyjnych. Jego zainteresowania badawcze dotyczą
transnarodowych migracji, reżimów mobilności, polityki tożsamości i etnografii
wielostanowiskowej. Obecnie prowadzi badania na temat post-kryzysowych strategii migracyjnych Polaków w Islandii oraz przygotowuje książką poświęconą
„zawstydzonej tożsamości”, w której analizuje wyobrażenia, ideologie i relacje
władzy w życiu polskich migrantów poakcesyjnych.
PAULA PUSTUŁKA has recently completed a PhD in Sociology at Bangor University with a thesis entitled ‘Polish Mothers on the Move: Gendering Migratory
Experiences of Polish Women Parenting in Germany and the United Kingdom’.
She is currently Researcher at the Institute of Sociology, Jagiellonian University,
Poland, where she works on the TRANSFAM Project on Polish transnational
families in Norway (2013–2016). Paula’s research interests revolve around the
intersections of family scholarship and migration studies, especially family/
parenting practices, motherhood/mothering, mobility and belonging, migrants
and education, as well as qualitative methodologies.
ALINA RZEPNIKOWSKA obroniła doktorat na Uniwersytecie w Manchesterze (2016)
na temat relacji między Polakami a społecznościami lokalnymi w Manchesterze
i Barcelonie. W roku 2009 obroniła pracę magisterską z zakresu studiów migracyjnych i postkolonialnych, a w 2008 została wyróżniona za najlepszą pracę
licencjacką z zakresu Race and Ethnic Studies. Ważnym obszarem jej zainteresowań badawczych są migracje, relacje międzyetniczne oraz miasta. Obecnie
zajmuje się badaniami dyskryminacji i eksploatacji młodych migrantów z różnych
krajów europejskich w Manchesterze.
ANNA SERETNY – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkt w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka licznych publikacji z zakresu glottodydaktyki
polonistycznej. W swojej pracy naukowej zajmuje się badaniami kompetencji
leksykalnej uczących się polszczyzny, analizą leksykalnej dostępności tekstów
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pisanych i mówionych, uwarunkowaniami efektywnej inferencji leksykalnej,
formulicznością języka. W kręgu jej zainteresowań pozostają także zagadnienia
związane z dydaktyką języka odziedziczonego.
MICHAŁ SPIESZNY – absolwent Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława
Czecha w Krakowie. Trener klasy mistrzowskiej piłki ręcznej, menedżer sportu,
absolwent studiów podyplomowych z zakresu zarządzania w oświacie – menadżer oświaty. Doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej. Obecnie profesor
nadzwyczajny w Instytucie Sportu, kierownik Zakładu Gier Sportowych i Rekreacyjnych Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie,
Prezes Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego Gier Sportowych, Prezes
Klubu Sportowego AZS AWF Kraków.
W pracy naukowej koncentruje się m.in. na teorii sportu, w tym teorii treningu
sportowego – głównie w grach zespołowych, ale także na kwestiach dotyczących
teoretycznych i praktycznych podstaw pomiaru sprawności motorycznej oraz
uwarunkowaniach sprawności fizycznej badanej w konwencji zdrowia (health-related fitness).
Autor ponad 120 prac naukowych, metodologicznych oraz doniesień konferencyjnych. Autor i współautor kilku monografii m.in.: „Test zdolności szybkościowo-siłowych dla gier zespołowych oraz normy i punktacje dla trenujących dziewcząt i chłopców w wieku 11–16 lat” (2011), „Analiza rozwoju cech
somatycznych, motoryczności i umiejętności techniczno-taktycznych młodych
sportowców uprawiających grę w piłkę ręczną” (2011) oraz podręczników: „Piłka
ręczna – program szkolenia dzieci i młodzieży” (2001), „Piłka ręczna – technika,
metodyka, podstawy taktyki” (2011).

