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Anna GRZEGORCZYK – doktor nauk o Ziemi w zakresie geografi i społeczno-
-ekonomicznej, adiunkt na Wydziale Geografi i i Studiów Regionalnych Uniwer-
sytetu Warszawskiego od 2010 roku. Interesuje się zagadnieniami społecznymi 
i miejskimi. Prowadziła badania dotyczące zróżnicowań społeczno-przestrzen-
nych, poziomu życia i zagospodarowania przestrzeni krajów rozwijających się; 
od kilkunastu lat zajmuje się głównie zagadnieniami związanymi ze zróżnico-
waniem społeczno-przestrzennym, segregacją mieszkaniową, nierównościami 
społecznymi w miastach Francji i Polski. Stypendystka programu „Nowoczesny 
Uniwersytet” na Uniwersytecie Paris VII Denis Diderot. Kierowała projektem 
badawczym NCN pt. „Segregacja społeczna a izolacja przestrzenna. Polityka 
mieszkaniowa na wybranych obszarach metropolitalnych Niemiec, Francji 
i Polski”, w ramach którego zorganizowała – wraz z Urzędem m.st. Warszawy 
oraz kooperantami francuskimi i niemieckimi – konferencję pt. Polityka miesz-
kaniowa w praktyce – doświadczenia Berlina, Paryża i Warszawy.

Barbara JACZEWSKA – doktor nauk o Ziemi w zakresie geografi i społecz-
no-ekonomicznej, adiunkt na Wydziale Geografi i i Studiów Regionalnych Uni-
wersytetu Warszawskiego od 2012 roku. Prowadzi badania związane z geo-
grafi ą społeczną i gospodarką przestrzenną; w szczególności interesuje się 
zagadnieniami dotyczącymi mobilności przestrzennej, migracji, problematyką 
szeroko pojętej integracji lub izolacji różnych grup społecznych na obszarach 
miejskich oraz polityką mieszkaniową. Większość jej badań dotyczyło krajów 
Unii Europejskiej (zwłaszcza Niemiec, Polski i Wielkiej Brytanii) oraz Ameryki 
Łacińskiej (Meksyku). Główna wykonawczyni projektu badawczego pt. Segrega-
cja społeczna a izolacja przestrzenna. Polityka mieszkaniowa na wybranych obszarach 
metropolitalnych Niemiec, Francji i Polski. 

Stéphanie JANKEL – geografka-urbanistka. Po uzyskaniu w 2001 roku 
dyplomu magistra w zakresie zagospodarowania i urbanistyki na Uniwersytecie 
Paris I (Panthéon-La Sorbonne) rozpoczęła pracę w Paryskiej Pracowni Urbani-
styki APUR (Atelier parisien d’urbanisme). Specjalizuje się w tematyce warunków 
mieszkaniowych i problemów społecznych. W 2010 roku brała udział w opra-
cowywaniu lokalnego programu odnośnie do warunków mieszkaniowych 
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w Paryżu. Od 2012 roku prowadzi badania dotyczące Metropolii Wielkiego 
Paryża (Métropole du Grand Paris); obecnie jest odpowiedzialna za obserwację 
dzielnic, w których zlokalizowane są dworce sieci kolejowej Metropolii (quar-
tiers de gare du Grand Paris Express). W ramach misji zagranicznych uczest-
niczyła w opracowywaniu: planów zintegrowanego zagospodarowania miast 
w Maroku: Rabatu, Salé i Témara (od 2008 do 2010 roku); planu generalnego 
doliny Medellin (misja AMO, 2012); kontraktu dotyczącego przydzielania 
mieszkań socjalnych w Nouméa w Nowej Kaledonii (2016). W lipcu 2016 
roku dołączyła do Rady Zarządzającej APUR, w której jest odpowiedzialna za 
działy mieszkalnictwa i metropolii.

Peter van GIELLE RUPPE – doktor nauk o Ziemi w zakresie antropogeo-
grafi i. Studiował geografi ę na Uniwersytecie w Bremie, NUI Galway, NUI 
Maynooth oraz na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie, gdzie w 2016 roku 
obronił pracę doktorską. Obecnie jest pracownikiem naukowym Instytutu Geo-
grafi i Wolnego Uniwersytetu Berlińskiego. Interesuje się geografi ą miast, ich 
aspektami kulturowymi, społecznymi i politycznymi. Jego dotychczasowe prace 
badawcze, prowadzone w Berlinie, dotyczyły gentryfi kacji, turyzmu oraz wielo-
kulturowości; w Jerozolimie zajmował się zagadnieniami zarządzania miastem 
w związku z konfl iktem izraelsko-arabskim; w Guayaquil – obecnością religii 
w przestrzeniach publicznych.

Mélina GABOREAU – specjalistka ds. urbanistyki, pasjonująca się prze-
kształceniami miejskimi. Od wielu lat zajmuje się problematyką z pogranicza 
zagadnień miejskich i społecznych. Brała udział w opracowywaniu projektów 
rozwojowych i dokumentów planowania miejskiego – Lokalnych Planów Urba-
nistycznych (Plan Locaux d’Urbanisme, PLU) wielu gmin na południowo-za-
chodnim obszarze Francji. W latach 2014–2018 kierowała projektem związku 
międzygminnego Europ’Essonne, przekształconego w Paris-Saclay (Commu-
nauté Paris-Saclay), liczącego 27 gmin, z 300 tys. mieszkańców; odpowiedzialna 
za wprowadzenie planu działań dla całego obszaru Paris-Saclay w odniesieniu 
do spójności miejskiej i społecznej w ramach kontraktu miejskiego (contrat 
de ville), w powiązaniu z lokalną polityką mieszkaniową, zwłaszcza częścią 
dotyczącą odnowy miejskiej. Od 2019 roku członek działu Projektu Miejskiego 
w Agencji Urbanistyki Metropolii Bordeaux w Akwitanii (Agence d’Urbanisme 
Bordeaux Métropole Aquitaine, a’urba). 




