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KATARZYNA  BAŃKOWSKA
Dr nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Rozwoju Wsi 
i Rolnictwa PAN. Prowadzi ana lizy roli prośrodowiskowych 
funkcji obszarów wiejs kich w rozwoju gospodarczym. Au -
tor ka publikacji doty czących m.in. dostosowania obsza-
rów wiejskich do zmian klimatycznych, wykorzystania 
rozproszonych źródeł energii, systemów produkcji rolnej 
sprzyjających zachowaniu bio różnorodności – w tym eko-
logicznej produkcji żywności.

JERZY  BAŃSKI
Prof. dr hab. nauk o Ziemi, dyrektor Insty tutu Geografii 
i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Przewodniczący 
Komisji Rozwoju Lokalnego i Regionalnego Międzynarodowej 
Unii Geograficznej. Kierował Zakładem Geografii Wsi i Roz-
wo  ju Lokalnego w Instytucie Geografii i Przestrzennego 
Zagospodarowania PAN, wykładał na Uniwersytecie Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie i był przewodniczącym Pols-
kiego Towarzystwa Geograficznego. Jego zainteresowania 
badawcze koncentrują się na pla nowaniu przestrzennym 
i regionalnym, analizie zróżni cowania społeczno-gospo-
darczego obszarów wiejskich, użytkowaniu ziemi, obszarach 
problemowych, współczesnych przeobrażeniach struktu-
ry przestrzennej wsi i rolnictwa. Kierownik lub wykonaw-
ca ponad 60 projektów badawczych i ekspertyz. 

MARTA  BŁĄD
Dr hab. nauk ekonomicznych, profesor w Insty tucie Rozwoju 
Wsi i Rolnictwa PAN. Zajmuje się problematyką rynku pracy 
na obszarach wiejskich, wielo zawodowością w rodzinach 
rolniczych, dywersyfikacją ekonomiczną wsi oraz filozofią 
ekonomii. Jej obecne zainte resowania koncentrują się wokół 
reform agrarnych.
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IZABELLA  BUKRABA-RYLSKA
Prof. dr hab. nauk humanistycznych, socjolog, profesor 
w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Do 2016 r. pro-
fesor w Instytucie Socjologii UW. Zajmuje się socjologią 
wsi, socjologią kultury oraz nowymi tendencjami teore-
tycznymi w humanistyce. Autorka ok. trzystu publikacji, 
w tym kilkunastu książek, m.in. Socjologia wsi polskiej (2008), 
W stronę socjologii ucieleśnionej (2013). Członkini Polskiego 
Towarzystwa Socjologicznego.

KONRAD  BURDYKA
Dr nauk społecznych, socjolog, adiunkt w Instytucie Roz-
woju Wsi i Rolnictwa PAN. Zajmuje się przeobrażeniami 
kulturowymi polskiej wsi, niematerialnym dziedzictwem 
kulturowym oraz wykorzystaniem kapitału społecznego 
przez wiejskie organizacje pozarządowe. Jako pierwszy po 
1989 r. przeprowadził badania nad Ludowymi Zespołami 
Sportowymi. Obecnie pracuje nad monografią Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Członek Komisji Sportu Wiejskiego Pols-
kiego Komitetu Olimpijskiego.

KONRAD  CZAPIEWSKI
Dr nauk o Ziemi, geograf, adiunkt w Instytucie Geografii 
i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Członek Zarządu 
Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Prowadzi 
badania z zakresu geografii wsi, transferu wiedzy na wsi 
i w rolnictwie, rozwoju lokalnego, struktury funkcjonalnej 
obszarów wiejskich oraz edukacji i wykształcenia mieszkań -
ców wsi. Autor około 100 publikacji naukowych, wykonawca 
kilkudziesięciu projektów nauko  wych i aplikacyjnych. 
Redaktor naczelny czasopisma Studia Obszarów Wiejskich.
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ADAM  CZARNECKI
Dr hab. nauk ekonomicznych, profesor w Instytucie Roz  wo  ju 
Wsi i Rolnictwa PAN w Warszawie, sekretarz redak cji kwar -
tal nika Wieś i Rolnictwo. Stypendysta Karelian In  sti tu  te na 
University of Eastern Finland w Joensuu. Jego zain te re sowania 
naukowe koncentrują się na problemach prze   mian wsi pod 
wpływem urbanizacji, rozwoju lokalnego, wielo  funkcyjności 
wsi, rozwoju zrównoważonego, zjawiska dru  gich domów 
oraz roli małych miast w rozwoju obszarów wiejs kich. Jest 
autorem i współautorem czterech monografii oraz blisko 
80 rozdziałów w książkach i artykułów naukowych.

JAROSŁAW  DOMALEWSKI
Dr nauk humanistycznych, socjolog, adiunkt w Zakładzie 
Socjologii Edukacji i Młodzieży Instytutu Socjologii Uni  wer-
sytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego zaintere sowa  nia 
badawcze koncentrują się wokół proble ma tyki nierówności 
społecznych i środowiskowych w edukacji, przemian syste-
mu kształcenia, lokalnych polityk edukacyjnych. Współ wy-
konawca projektów krajowych i międzynarodowych. Autor 
wielu publikacji poświęconych funkcjonowaniu szkoły 
w środowisku lokalnym oraz selekcjom społecznym i edu-
kacyjnym.

ZBIGNIEW  DRĄG
Dr nauk humanistycznych, socjolog, adiunkt naukowy 
w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje 
się socjologią wielkich struktur społecznych oraz problema-
tyką elit i demokracji. Autor wielu publikacji z tego zakresu.
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MIROSŁAW  DRYGAS
Dr nauk ekonomicznych, zatrudniony w Instytucie Rozwoju 
Wsi i Rolnictwa PAN. Jego główne zainteresowania badaw-
cze skupiają się na ewolucji Wspólnej Polityki Rolnej UE 
oraz jej wpływie na przemiany strukturalne wsi i rolnictwa 
w Polsce. Autor ponad 150 publikacji naukowych i popu-
larnych z tego zakresu. Członek Komitetu Monitorującego 
PROW w latach 2014–2020 oraz ekspert Krajowej Rady 
Izb Rolniczych. Członek grup dialogu obywatelskiego ds. 
WPR oraz rozwoju obszarów wiejskich afiliowanych przy 
Komisji Europejskiej.

TOMASZ  FIGLUS
Dr nauk o Ziemi, geograf i historyk, adiunkt na Wydziale Nauk 
Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Wiceprzewodni -
czą  cy Komisji Geografii Politycznej i Historycznej Polskiego 
To  warzystwa Geograficznego. Współtwórca, sekretarz i re -
dak tor czasopisma naukowego Studia z Geografii Poli tycz nej 
i Historycznej. Zajmuje się problematyką struktur przestrzen-
nych osadnictwa wiejskiego i dziedzictwa kultu rowego w ujęciu 
geograficzno-historycznym, ze szczególnym uwzględ nieniem 
genezy i przemian układów ruralistycznych.

GRZEGORZ  FORYŚ
Dr hab. nauk społecznych, socjolog, profesor w Instytucie 
Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. 
Zawodowo zajmuje się socjologią ruchów społecznych 
i socjologii wsi. Autor m.in.: Dynamika sporu. Protesty rolni-
ków w III Rzeczpospolitej oraz Gospodarstwa i stowarzyszenia 
agroturystyczne w Polsce. W poszukiwaniu ruchu społecznego. 
Współautor Politics, Society and the Economy in Contemporary 
Poland oraz kilkudziesięciu artykułów w języku polskim 
i angielskim. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Socjo-
logicznego oraz European Society for Rural Sociology.
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IZASŁAW  FRENKEL
Prof. dr hab. nauk ekonomicznych. Profesor (em.) w Instytucie 
Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Zajmuje się demografią 
spo  łeczno-gospodarczą ze szczególnym uwzględnie-
niem obszarów wiejskich. Prowadzi badania dotyczące 
m.in. kształtowania się procesów i struktur demograficznych, 
społeczno-ekono micznych uwarunkowań i konsekwencji 
zmian demogra ficznych, zatrudnienia i bezrobocia na wsi, 
prognoz lud nościowych oraz przestrzennego zróżnicowania 
obszarów wiejskich. Członek Komitetu Nauk Demograficznych 
PAN.

MAŁGORZATA  GELO-KLUCZYŃSKA
Mgr filologii angielskiej, specjalista w Instytucie Rozwoju 
Wsi i Rolnictwa PAN. Zajmuje się obsługą badań naukowych. 
Interesuje się teatrem ludowym oraz jego wpływem na życie 
społeczne mieszkańców wsi. Uczestniczka Ogólnopolskich 
Sejmików Teatrów Wsi Polskiej.

KRZYSZTOF  GORLACH
Prof. dr hab. nauk humanistycznych, socjolog, profesor 
w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Zajmuje się zagadnieniami socjologii wsi i rolnictwa oraz 
socjologii struktur i ruchów społecznych. Prowadzi bada-
nia nad przekształceniami polskiego rolnictwa i polskiej 
wsi w kon tekście procesów globalizacji i integracji Polski 
z Unią Euro pejską. Autor wielu publikacji z tego zakresu. 
Członek Europejskiego Towarzystwa Socjologii Wsi (ESRS) 
oraz Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.
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MARIA  HALAMSKA
Prof. dr hab. nauk humanistycznych, socjolog, kierownik 
Zakładu Socjologii Wsi w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa 
PAN. W latach 1997–2017 prof. EUROREG UW. Prowadzi 
badania nad rolnictwem rodzinnym w Polsce i na świecie, 
transformacją postkomunistyczną wsi środkowoeuro pejskiej, 
rozwojem wiejskim i strukturą społeczną wsi. Autorka 
ponad dwustu publikacji naukowych, także w językach 
obcych. Ostatnie to Wiejska Polska na początku XXI wie-
ku. Rozważania o gospodarce i społeczeństwie (2013) oraz 
trzy to  my Studiów nad strukturą społeczną wiejskiej Polski 
(2016, 2017, 2018). Członek Komitetów Redakcyjnych Wsi 
i Rolnictwa, Zagadnień Ekonomiki Rolnej, Études Rurales 
oraz Revue d’études comparatives Est-Ouest. Członek Pols-
kiego Towarzystwa Socjologicznego oraz członek-kores-
pondent Académie d’Agriculture de France.

KRYSTIAN  HEFFNER
Prof. dr hab. nauk ekonomicznych (specjalizacja naukowa 
w zakresie polityki regionalnej i miejskiej oraz rozwoju 
obszarów wiejskich i migracji). Od 1998 r. związany z Uni-
wersytetem Ekonomicznym w Katowicach. Były Dyrektor PIN 
Instytutu Śląskiego w Opolu, do 2012 r. pracownik Instytutu 
Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Autor ponad 450 publikacji 
naukowych, w tym ponad 200 poświęconych problemom 
funkcjonowania wsi. Członek Komitetu Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju i Komitetu Badań nad Migracjami 
i Polonią PAN.
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KRZYSZTOF  JANC
Dr hab. nauk o Ziemi, geograf, adiunkt w Instytucie Geografii 
i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Zajmuje się geografią społeczno-ekonomiczną. Prowadzi 
badania nad kapitałem ludzkim, transferem wiedzy, obszara -
mi wiejskimi i geografią internetu. Autor ponad 60 prac 
naukowych z tego zakresu. Członek Zespołu Problemowego 
ds. Obszarów Wiejskich i Krajobrazu Komitetu Przestrzen-
nego Zagospodarowania Kraju PAN.

JAKUB  JASIŃSKI
Dr nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Rozwoju Wsi 
i Rolnictwa PAN, absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych 
UW. Studiował także Nauki Polityczne w Bolonii. Zajmuje 
się zagadnieniami ekonomii instytucjonalnej, w tym uwa-
run kowaniami rozwoju lokalnego i regionalnego, wyko-
rzystywaniem endogenicznych zasobów wsi, realizacją 
polityki jakości żywności, funkcjonowaniem samorządów 
lokalnych oraz badaniami jakości rządzenia. Współpracuje 
z FAO (w ramach projektów rozwojowych) oraz z Europejskim 
Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

BŁAŻEJ  JENDRZEJEWSKI
Mgr inż. nauk ekonomicznych, leśnik, asystent w Instytucie 
Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Zajmuje się modelowaniem 
ekonomicznym z wykorzystaniem modeli równowagi ogól-
nej oraz kwestiami zarządzania i wykorzystania zasobów 
naturalnych. W ramach pracy doktorskiej prowadzi badania 
nad włączeniem zasobów naturalnych do Systemu Rachun -
ków Narodowych.



1224

Biogramy autorów

SŁAWOMIR  KALINOWSKI
Dr hab. nauk ekonomicznych, profesor w Instytucie Rozwoju 
Wsi i Rolnictwa PAN. Zajmuje się ubóstwem i poziomem 
życia ludności wiejskiej, ekonomią dobrobytu oraz nie-
pewnością zatrudnienia na obszarach wiejskich. Autor 
m.in. publikacji Poziom życia ludności wiejskiej o niepewnych 
dochodach (2015) oraz redaktor naukowy monografii Życie 
na skraju – marginesy społeczne wielkiego miasta (2014), 
Marginalizacja a rozwój społeczny – między teraźniejszością 
i przeszłością (2017). Członek Polskiego Towarzystwa Polityki 
Społecznej oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 
sekretarz Międzyśrodowiskowej Grupy Badawczej Margines 
Społeczny Poznania.

RYSZARD  KAMIŃSKI
Dr nauk humanistycznych w zakresie nauki o zarządzaniu. 
Adiunkt w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w Warsza -
wie. Dyrektor KPODR Minikowo. Prezes Forum Aktywizacji 
Obszarów Wiejskich. Autor ponad 50 artykułów o aktyw-
ności społeczności lokalnych, samoorganizacji i działaniach 
oddolnych na wsi. Członek Komitetu Monitorującego RPO 
w latach 2014–2020. Uczestnik międzynarodowych ze-
społów badawczych. Ekspert Europejskiej Sieci Obszarów 
Wiejskich. W KPODR Minikowo rozpoczął działania w za-
kresie reorientacji zawodowej rolników i mieszkańców wsi 
oraz rozwoju rolnictwa społecznego.
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MAREK  KŁODZIŃSKI
Prof. dr hab. nauk ekonomicznych, profesor w Instytucie 
Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, doktor honoris causa SGGW. 
Zajmuje się wielofunkcyjnym rozwojem obszarów wiejskich, 
przedsiębiorczością wiejską, gospodarstwami o mieszanych 
źródłach dochodów, aktywizacją społeczno-gospodarczą 
obszarów wiejskich. Autor ponad czterystu publikacji, w tym 
30 monografii. Pełnił funkcje dyrektora Instytutu Rozwoju 
Wsi i Rolnictwa PAN, dyrektora Centrum Naukowo-Wdro-
żeniowego SGGW, kierownika katedry Akademii Rolniczej 
w Szczecinie, prezesa fundacji Europejski Fundusz Rozwoju 
Wsi Polskiej.

WIESŁAW  KOCZUR
Dr hab. nauk ekonomicznych, polityk społeczny, profesor 
Uniwersytetu Eko no micznego w Katowicach. Zajmuje się 
problematyką spo łecznych, ekonomicznych i prawnych 
uwarunkowań funkcjo nowania systemów zabezpieczenia 
społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych. Autor ponad 140 publikacji na-
ukowych, redaktor naukowy 13 prac zbiorowych, uczestnik 
wielu krajowych i międzynarodowych projektów badaw-
czych. Członek Zarzą  du Głównego Polskiego Towarzystwa 
Polityki Społecznej, członek Polskiego Stowarzyszenia 
Ubezpieczenia Społecz  nego, International Society for 
Labour and Social Security Law, Komisji Nauk Prawnych 
i Ekonomicznych PAN (oddział w Katowicach).
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ŁUKASZ  KOMOROWSKI
Mgr gospodarki przestrzennej w zakresie planowania 
strategicznego rozwoju regionalnego i lokalnego, asystent 
w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Wśród jego zain-
teresowań badawczych znajdują się: przestrzenne aspekty 
rozwoju społeczno-gospodarczego, usługi publiczne, infra-
struktura techniczna, samorząd terytorialny. Dwukrotny 
laureat konkursu im. prof. Michała  Kuleszy za najlepsze 
prace dyplomowe poświęcone tematyce samorządowej.

TOMASZ  KOZŁOWSKI
Dr nauk społecznych, historyk i politolog, starszy specjalista 
w Biurze Badań Historycznych IPN. Zajmuje się historią 
„Solidarności”. Autor książki Anatomia rewolucji. Narodziny 
ruchu społecznego „Solidarność” (2017). Współautor książki 
„Solidarność” Rolników 1980–1989 (2010) wraz z Andrzejem 
W.  Kaczorowskim i Janem  Olaszkiem.

VITALIY  KRUPIN
Dr nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Rozwoju i Wsi 
i Rolnictwa PAN. Zajmuje się rozwojem gospodarczym wsi, 
przemianą strukturalną rolnictwa, handlem zagranicznym 
artykułami rolno-spożywczymi. Jest wykonawcą w dwóch 
projektach w ramach programu Horyzont 2020. Prowadzi 
badania nad transformacją gospodarczą w państwach post-
komunistycznych, szczególnie interesuje się Ukrai ną. Autor 
ponad stu publikacji w zakresie ekonomii między narodowej, 
handlu zagranicznego, rolnictwa i obsza rów wiejskich.
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CECYLIA  LESZCZYŃSKA
Dr hab. nauk ekonomicznych, historyk gospodarczy, profesor 
na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. Zajmuje się historią 
gospodarczą II RP, statystyką historyczną oraz historią pie-
niądza i bankowości. Jest autorką ok. stu publikacji, m.in.: 
Level of living of Polish citizens in the interwar period, and 
its diversification (2016), Historia Polski w liczbach. Polska 
w Europie (2014), Polska polityka pieniężna i walutowa w la-
tach 1924–1936 (2013), An Outline History of Polish Central 
Banking (2011).

ANDRZEJ  MENCWEL
Prof. dr hab. nauk humanistycznych, krytyk, eseista, historyk 
kultury. Profesor (em.) w Instytucie Kultury Polskiej UW. 
Członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Kapituły 
Nagrody Naukowej im. Jerzego Giedroycia, prezes honorowy 
Polskiego Towa rzystwa Kulturoznawczego. Autor książek 
naukowych i eseistycznych, spośród których nagrodę Mi -
nistra Edukacji (lub Nauki) uzyskały: Etos lewicy (1990); 
Przedwiośnie czy potop (1997) (książka zdobyła także nagrodę 
PEN Clubu polskiego im. Jana Strzeleckiego). Wyobraźnia 
antropologiczna (2006) była nominowana do Nagrody Nike 
i uzyskała Nagrodę im. Jana Baudouina de Courtenay. Esej 
Stanisław Brzozowski. Postawa krytyczna. Wiek XX (2014) 
uzyskał Nagrodę im. Kazimierza Wyki i został uznany za 
humanistyczną książkę roku przez magazyn Nowe Książki. 
Toast na progu (2017) był nominowany do Nagrody Literackiej 
m.st. Warszawy oraz Nagrody Nike.
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SYLWIA  MICHALSKA
Dr nauk humanistycznych, socjolog, pracuje w Instytucie 
Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, wykładowca na Wydziale 
Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. 
Interesuje się przemianami ról społecznych mieszkańców 
wsi oraz zmianami struktury społecznej, tematyką gender 
oraz sytuacją kobiet wiejskich i osób starych mieszkających 
na wsi. Zajmuje się również problemem przemocy domo-
wej na wsi i sytuacją grup wykluczanych.

WIESŁAW  MYŚLIWSKI
Pisarz i dramaturg. Najwybitniejszy przedstawiciel tzw. nur-
tu chłopskiego w literaturze powojennej. Autor powieści 
Nagi sad (1967), Pałac (1970), Kamień na kamieniu (1984), 
Widnokrąg (1997), Traktat o łuskaniu fasoli (2007), Ostatnie 
rozdanie (2013), Ucho Igielne (2018) oraz dramatów Złodziej 
(1970), Klucznik (1978), Drzewo (1988), Requiem dla gospodyni 
(2000). Dwukrotnie, w 1998 oraz 2008 r., został uhonoro-
wany Nagro  dą Nike. Ponadto jest laureatem wielu nagród 
i wyróżnień, także zagranicznych. Otrzymał m.in. Nagrodę 
W.S. Reymonta (1997), Nagrodę im. A. Jurzykowskiego (Nowy 
Jork 1998), Nagrodę Literacką Gdynia (2007), Złote Berło 
Fundacji Kultury Polskiej przyznawane wybitnym polskim 
twórcom (2011), Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w dziedzinie literatury (2014). Jego powieści 
są tłumaczone na wiele języków.
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IWONA  NURZYŃSKA
Dr nauk ekonomicznych, zajmuje się polityką rolną i poli-
tyką rozwoju obszarów wiejskich. Były pracownik naukowy 
Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Aktualnie ekspert 
polityki rolnej i wiejskiej, praktyk gospodarczy. Bada sku-
teczność i efektywność Wspólnej Polityki Rolnej Unii 
Euro pejskiej, w tym wpływ funduszy unijnych na przemia-
ny struktur agrarnych, rozwój rolnictwa ekologicznego, 
tworze  nie pozarolniczych miejsc pracy i rozwój obszarów 
wiejs kich w Polsce i Unii Europejskiej. Współredaktor na-
ukowy in ter dyscyplinarnej serii wydawniczej Raport o stanie 
wsi. Pols ka Wieś.

STANISŁAW  OBIREK
Prof. dr hab. nauk humanistycznych, profesor w Ośrodku 
Studiów Amerykańskich UW. W 2002 r. wydał Co nas łączy? 
Dialog z niewierzącymi. Ostatnio opublikował Catholicism as 
a Cultural Phenomenon in The Time of Globalization: A Polish 
Perspective (2009), Uskrzydlony umysł. Antropologia słowa 
Waltera Onga (2010), Umysł wyzwolony. W poszukiwaniu 
dojrzałego katolicyzmu (2011), Of God and Man z Zygmuntem 
 Baumanem (2015), On the World and Ourselves z Zygmuntem 
Baumanem (2015), Polak katolik? (2015). Bada miejsce religii 
w kulturze.
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JAN  OLASZEK
Dr nauk humanistycznych, historyk, starszy specjalista 
w Biurze Badań Historycznych IPN, adiunkt w Instytucie 
Studiów Politycznych PAN. Zajmuje się historią opozycji 
demokratycznej w PRL. Autor książek m.in. „Nieliczni ekstre-
miści” Podziemna Solidarność w propagandzie stanu wojennego 
(2010), Przeciw PRL. Szkice z dziejów opozycji demokratycznej 
(2017), Podziemne dziennikarstwo. Funkcjonowanie głównych 
pism informacyjnych podziemnej „Solidarności” w Warszawie 
w latach 1981–1989 (2018). Współautor książki Solidarność 
Rolników 1980–1989 (2010) napisanej wraz z Andrzejem 
W.  Kaczorowskim i Tomaszem  Kozłowskim. Laureat nagrody 
naukowej Polityki w 2018 r.

ANDRZEJ  PIASECKI
Prof. dr. hab. nauk humanistycznych, historyk i politolog, 
dyrektor Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii na 
Uniwer sytecie Pedagogicznym w Krakowie. Zajmuje się 
głównie samorzą  dem terytorialnym, administracją publiczną, 
po  lityką regionalną, systemem wyborczym, marketingiem 
politycznym. Jest autorem książek: Referenda w III RP (2005), 
Menadżer i polityk – wójt, burmistrz, prezydent miasta (2006), 
Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne (2009), Wybory 
w Polsce 1989–2011 (2012), Wiek burzy i spokoju. Kalendarium 
dziejów Polski 1918–2018 (2018).

ARKADIUSZ  PTAK
Dr hab. nauk społecznych, politolog, profesor w Instytucie 
Rozwoju Wsi i Rol nictwa PAN w Warszawie. Jest również 
pracownikiem administracji samorządowej (zastępca bur-
mistrza Pleszewa w latach 2006–2018, burmistrz od 2018 r). 
Zajmuje się władzą lokalną ze szczególnym uwzględnieniem 
sołectw, rywalizację wyborczą oraz kapitałem społecznym. 
Autor książek: Rywalizacja polityczna w samorządach lokalnych. 
Studium wybranych gmin (2011) oraz Sołectwa w lokalnym 
systemie władzy (2016).
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ANNA  ROSA
Dr nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Rozwoju 
Wsi i Rolnictwa PAN. Do 2016 r. pracownik Politechniki 
Koszalińskiej. Realizuje badania naukowe w obszarze finan -
sów i bankowości oraz inwestycji w wyższe wykształce -
nie, a także problemów wkluczenia społecznego. Autorka 
i współ autorka ponad 50 artykułów naukowych. Członkini 
Pols kiego Towarzystwa Ekonomicznego, Europejskiego 
Sto wa rzyszenia Ekonomistów Rolnych, Stowarzyszenia 
Eko nomistów Rolnych i Agrobiznesu.

ANDRZEJ  ROSNER
Prof. dr hab. nauk ekonomicznych (specjalność: demografia 
społeczno-gospodarcza). Profesor w Instytucie Rozwoju Wsi 
i Rolnictwa PAN. Autor ponad dwustu publikacji autorskich 
i współautorskich. Zajmuje się problemami migracji wew -
nętrznych, zatrudnienia i bezrobocia wiejskiego, przes -
trzennego zróżnicowania społecznego i gospodarczego 
wsi w Polsce.

WOJCIECH  SADŁOŃ
Dr nauk społecznych, socjolog i teolog, dyrektor Instytutu 
Statystyki Koś cioła Katolickiego. Wcześniej pracował jako 
tłumacz Między narodowego Przeglądu Teologicznego 
„Communio”. Należy do Rady Naukowej GUS. Prowadzi 
zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. Autor ponad 50 publikacji dotyczących reli-
gijności, społeczeństwa obywatelskiego, polityki społecz  nej 
i kapitału społecznego. Uczestniczy w międzynarodowych 
projektach badawczych i jest członkiem polskich i zagra-
nicznych towarzystw naukowych.
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ANNA  SITEK
Mgr socjologii i prawa, doktorantka w Instytucie So  cjologii 
UMK, główny specjalista ds. badań i analiz Instytutu Badań 
Edukacyjnych. Profesor Wizytujący Universidad Nacional 
Autónoma de México. Stypendystka Rządu Meksyku oraz 
American Society for Clinical Oncology. Członkini między-
narodowych i krajowych zespołów badawczych. Autorka 
licznych publikacji z zakresu społeczeństwa obywa telskiego. 
Jej główne zainteresowania to: społeczeństwo obywatel-
skie, społeczeństwo informacyjne, lifelong learning, sport 
i szeroko pojęte zdrowie.

MONIKA  STANNY
Dr hab. nauk ekonomicznych, dyrektor Instytutu Rozwoju 
Wsi i Rolnictwa PAN. Były pracownik Wydziału Nauk Eko-
no micznych Politechniki Koszalińskiej. Zajmuje się zróżni-
cowaniem przestrzennym rozwoju społeczno-gospodarcze -
go, rozwojem lokalnym i regionalnym, demografią, rynkiem 
pracy na wsi, polityką społeczną. Autorka ponad stu artyku-
łów naukowych i ośmiu monografii autorskich. Kierownik 
wielu projektów badawczych, w tym wieloletniego projektu 
Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Kierownik projektu 
Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi.

MARIA  WIERUSZEWSKA
Prof. dr hab. nauk humanistycznych w Instytucie Rozwoju 
Wsi i Rolnictwa PAN i profesor (em.) Uniwersytetu Łódzkiego. 
Etnolog i socjolog wsi, zajmuje się badaniami wsi, w tym 
zagadnieniami tożsamości kulturowej, samoorganiza  cji, mi-
gracji. Autorka licznych publikacji: Wieś. W poszukiwaniu 
całości społeczno-kulturowej (1991), Wieś Polska. Konteksty – 
kontrasty – strategie (1997), Tu i tam. Migra  cje z polskich wsi 
za granicę (red. naukowa) (2007),Tożsamość kulturowa wsi. 
Kwestie i zobowiązania (2008).
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JERZY  WILKIN
Prof. dr hab. nauk ekonomicznych, członek rzeczywisty 
PAN, kierownik Zakładu Integracji Europejskiej w Instytucie 
Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.  Do 2016  r. pracownik 
Wydziału Nauk Ekonomicznych UW. Doktor honoris causa 
Uniwersytetu w Białymstoku i SGGW. Członek European 
Association of Agricultural Economists. Zajmuje się eko-
nomią instytucjonalną, ekonomią polityczną i ekonomią 
sfery publicznej. Prowadzi badania nad rozwojem wsi 
i rolnictwa oraz procesami integracji europejskiej. Autor 
ponad trzystu publikacji naukowych, w tym kilkudziesięciu 
w językach obcych. Redaktor naczelny kwartalnika Wieś 
i Rolnictwo. Współredaktor naukowy interdyscyplinarnej 
serii wydawniczej Raport o stanie wsi. Polska Wieś.

FRYDERYK  ZALEWSKI
Dr nauk społecznych, politolog, od 2006 r. wykładowca nauk 
politycznych na Université Paris-Nanterre. Jest autorem 
książki Paysannerie et politique en Pologne: trajectoire du 
Parti paysan polonais du communisme à l’après-communisme, 
1945–2005 (2006). Obecnie pracuje nad zagadnieniami po-
pulizmu, skrajnej prawicy i neokonserwatyzmu w Europie 
Środkowej. Publikuje we francuskich i angielskich czaso-
pismach naukowych (Revue française de science politique, 
Revue internationale de politique comparée, Revue d’études 
comparatives Est-Ouest).
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JÓZEF  ZEGAR
Prof. dr. hab. nauk ekonomicznych, profesor w Instytucie 
Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Państwo -
wym Instytucie Badawczym w Warszawie, gdzie kieruje 
Zakładem Ogólnej Ekonomiki. Zajmuje się problematyką 
ekonomii agrarnej, ekonomii ekologicznej i zrównowa-
żonego rozwoju. Prowadzi badania nad zrównoważonym 
rozwojem rolnictwa oraz miejscem rolnictwa rodzinnego 
we współczesnym świecie. Autor ok. czterystu publikacji, 
m.in. Współczesne wyzwania rolnictwa (2012), Kwestia agrarna 
w Polsce (2018); inicjator i redaktor prac zamieszczanych 
w serii Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym 
(IERiGŻ-PIB, dotychczas ukazało się 45 numerów).

DOMINIKA  ZWĘGLIŃSKA-GAŁECKA
Mgr gospodarki przestrzennej, asystent w Instytucie Roz wo -
ju Wsi i Rolnictwa PAN. Zajmuje się socjologią wsi, przemia-
nami struktury społecznej i zmianami przestrzen  nymi na 
obsza rach wiejskich. Prowadzi badania nad gentryfikacją 
wsi i rewitalizacją obszarów wiejskich. Laureatka I konkursu 
na najlepszą pracę magisterską z zakresu problematyki 
wiejskiej zorganizowanego przez IRWiR PAN i Fundację 
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.


