
Piotr Abryszeński – absolwent historii i politologii na Uniwersytecie Gdańskim. Przygotowuje roz-
prawę doktorską poświęconą postawom środowiska akademickiego Politechniki Gdańskiej w latach 
1968–1980.

Daniel Czerwiński (ur. 1985) – doktor nauk humanistycznych, pracownik Oddziałowego Biura Badań 
Historycznych IPN w Gdańsku. Interesuje się historią najnowszą Pomorza i aparatem bezpieczeństwa 
w Polsce Ludowej. Autor kilkunastu publikacji naukowych i popularnonaukowych. Członek zespo-
łu redakcyjnego albumu „Mapa terroru. Śladami zbrodni komunistycznych w województwie gdań-
skim w latach 1945–1956” (Gdańsk 2016).

Sylwia Dudkowska-Kafar – absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (specjalność dziennikar-
stwo i komunikacja społeczna) studiów podyplomowych z zakresu public relations w Wyższej Szkole 
Europejskiej w Krakowie oraz z zakresu content management, copywriting i storytelling w Wyższej 
Szkole Bankowej w Gdańsku. Współpracowała z dziennikami „Echo Krakowa”, „Gazeta Krakowska”, 
„Gazeta Wyborcza”, magazynem „Modny Kraków” oraz portalem feedback.pl. Zainteresowania: 
femvertising (pomoc markom w komunikacji ze współczesnymi kobietami) oraz metody naukowe 
stosowane do studiowania roli i statusu kobiet.

Bartosz Duraj – magister ekonomii, ukończył także politologię ze specjalizacją europeistyka i prze-
miany globalne. Doktorant na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Przewodni-
czący Wydziałowej Rady Doktorantów WNS UG, pełnił również funkcję sekretarza Doktoranckiego 
Forum Uniwersytetów Polskich. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół bezpieczeń-
stwa energetycznego, społecznej akceptacji dla odnawialnych źródłem energii, energii konwencjo-
nalnej oraz energetyki jądrowej.

Karol Karczyński – absolwent historii na Uniwersytecie Gdańskim. Autor projektów i gier eduka-
cyjnych, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum i szkole podstawowej. Zainte-
resowania: przemiany kulturowe w Europie XIX i XX w., ruchy robotnicze i rewolucyjne na ziemiach 
polskich XIX i XX w., wykorzystanie gier terenowych, planszowych i negocjacyjnych jako narzędzi 
popularyzacji historii.

Piotr Klafkowski – absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, magister filologii 
angielskiej w zakresie językoznawstwa (1974), doktor językoznawstwa ogólnego (1979). W latach 
1975–82 i 2002–2002 pracownik UAM Poznań (Instytut Językoznawstwa, Instytut Etnologii i Antro-
pologii Kulturowej), od 2002 pracownik Uniwersytetu Szczecińskiego (Instytut Socjologii, Katedra 
Etnologii i Antropologii Kulturowej). Główne kierunki zainteresowań i badań: języki i kultury sub-
kontynentu indyjskiego i Tybetu, buddyzm, język Rong (zwany też Lepcha), języki celtyckie, peryfe-
rie językowe Skandynawii (Wyspy Owcze, Grenlandia, Sapmi, język nynorsk i jego kultura), etnomu-
zykologia, filozofia rosyjska, poezja w językach mniejszościowych, nowe ruchy religijne.
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Bartosz Korinth – jego zainteresowania naukowe skupione są wokół nauk przyrodniczych i histo-
rycznych. Istotna jest dla autora geografia kulturowa i geografia przestępczości oraz wszystkie te 
dziedziny, które badają przestrzeń miejską. Dodatkowo zajmuje się dydaktyką geografii.

Anna Pastorek – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, pracownik Wojskowego Cen-
trum Edukacji Obywatelskiej, specjalizuje się w dziejach wojen morskich oraz historii Holandii, autor-
ka licznych publikacji poświęconych epoce żagla.

Kamil Potrzuski – absolwent historii i doktorant Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Przygotowuje dysertację zatytułowaną Infrastruktura sportowa międzywojennej Warszawy 
na tle innych dużych miast II Rzeczpospolitej. Od 2015 r. zatrudniony jako asystent w Katedrze Nauk 
Humanistycznych i Społecznych Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warsza-
wie. Autor prac z zakresu historii sportu oraz varsavianistyki.

Katarzyna Skalska – pedagog, doradca zawodowy, coach, trenerka zajmująca się ką niepełno-
sprawności. Koordynatorka Zespołu ds. Studentów Niepełnosprawnych, członek Komisji ds. Wyrów-
nywania Szans Edukacyjnych przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Współtwo-
rzyła projekt „Przyjazny Uniwersytet” na UMCS w Lublinie. Realizuje w praktyce wyzwania edukacji 
włączającej na poziomie szkoły wyższej. Zaangażowana w projekt coachingowy, którego celem jest 
przygotowanie studentów z niepełnosprawnością do rynku pracy. Doktorantka Wydziału Pedago-
giki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jej zainteresowania naukowe 
skupiają się wokół autonomii osób z niepełnosprawnością i edukacji.

Katarzyna Skalska – koordynator Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Marii Curie-
-Skłodowskiej w Lublinie, doktorantka Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS, członek Komisji 
ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Piotr Sidorowicz – doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, absol-
went Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracę zawodową łączy z zainteresowaniami nauko-
wymi. Uczestnik konferencji naukowych. W pracy badawczej zajmuje się problematyką z zakresu 
ubezpieczeń społecznych oraz wybranymi zagadnieniami społecznymi z najnowszej historii Polski.

Piotr Syczak – absolwent Wydziałowych Studiów Doktoranckich Historii, Historii Sztuki i Archeolo-
gii Uniwersytetu Gdańskiego. Jego zainteresowania badawcze krążą wokół dziejów NSZZ „Solidar-
ność”, historii najnowszej PRL, historii sportu i kultury, kinematografii.

Maria Wardzyńska – doktorantka w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zain-
teresowania skupione są wokół Egiptu w okresie ptolemejskim oraz początku dominacji rzymskiej 
na tych terenach, szczególnie w obszarze analizy architektury funeralnej; także zmiany w obszarze 
związanym z wymianą handlową w basenie Morza Śródziemnego.

Tadeusz Wojtych – studiuje najnowszą historię europejską na University of Cambridge w Anglii. 
Absolwent University of St. Andrews w Szkocji (na kierunku historia nowożytna i najnowsza oraz filo-
logia rosyjska), gdzie pracował również jako asystent naukowy w Instytucie Historii Transnarodowej 
i Przestrzennej oraz przy projekcie Universal Short Title Catalogue. Interesuje się historią społeczną 
Wielkiej Brytanii i Europy Środkowo- Wschodniej. Jest pasjonatem turystyki pieszej i języków obcych.

Kinga Zdrojewska – dziennikarka radiowa i telewizyjna, zatrudniona w Radiu ESKA. Prowadzi zaję-
cia z pracowni radiowej w Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego. Ukończyła studia na kie-
runku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2003 r. W 2014 r. na 
Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Akademii Krakowskiej pod kierun-
kiem prof. Katarzyny Pokornej-Ignatowicz obroniła z wyróżnieniem doktorat. Temat pracy doktor-
skiej: Rola formatu radiowego w kształtowaniu się radiowego sektora komercyjnego w Polsce.


