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Dr Łukasz Burkiewicz – adiunkt w Zakładzie Kultury Antycznej i Średniowiecz-
nej Instytutu Kulturoznawstwa Akademii „Ignatianum” w Krakowie; zainteresowa-
nia naukowe: wyprawy krzyżowe, historia Królestwa Cypru oraz Królestwa Jerozo-
limskiego, dzieje Lewantu w średniowieczu, podróże w średniowieczu i renesansie; 
kontakt: lukasz.burkiewicz@uj.edu.pl.

Dr hab. Krzysztof Karol Daszyk – adiunkt w Zakładzie Historii Polski Nowo-
czesnej Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego; zainteresowania naukowe: 
dzieje Polaków w okresie zaborów, ze szczególnym uwzględnieniem ówczesnej my-
śli politycznej oraz procesu kształtowania się nowoczesnej polskiej świadomości na-
rodowej; kontakt: krzysztof.daszyk@uj.edu.pl.

Dr hab. Magdalena Dziadek – adiunkt w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Zajmuje się kulturą muzyczną XIX i XX wieku, w szczególności 
historią krytyki muzycznej; kontakt: magda_dziadek@poczta.onet.pl.

Mgr Tomasz Dziedzic – pracownik Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra 
Jana Sehna w Krakowie, biegły z zakresu badania pisma ręcznego i dokumentów; 
zainteresowania naukowe: nauki sądowe w Polsce w XX wieku, kryminalistyczne 
badania pisma ręcznego i dokumentów, historia ochrony przyrody; kontakt: tdzie-
dzic@ies.krakow.pl.

Dr Tomasz Kargol – adiunkt w Zakładzie Historii Polski Nowoczesnej Instytutu 
Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego; zainteresowania naukowe: historia gospodar-
cza XIX–XX wieku, ziemiaństwo polskie, Galicja w czasie I wojny światowej; kon-
takt: tomasz.kargol@uj.edu.pl.

Mgr Anna Krzynówek – absolwentka Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego; zainteresowania naukowe: problematyka stosunków polsko-żydowskich 
w okresie II Rzeczypospolitej oraz po roku 1945, Izrael w XX wieku, stosunki pol-
sko-izraelskie; kontakt: krzynowek.anna25@gmail.com.

Ass. Prof. dr hab. Jacek Lubecki – absolwent University of Denver, Associate 
Professor na Georgia Southern University w Statesboro, gdzie jest również dyrektorem 
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Programu Studiów Międzynarodowych i zastępcą wiceprezydenta do spraw studen-
ckich; zajmuje się kwestiami kultur politycznych (ze szczególnym uwzględnieniem 
byłej Galicji) oraz historią i współczesnymi tematami wojskowości; kontakt:
jlubecki@georgiasouthern.edu). 

Mgr Michał Łuczyński – magister fi lologii polskiej, doktorant na Wydziale Filo-
logicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; zainteresowania naukowe: ję-
zykoznawstwo, leksykologia, etnolingwistyka, historia Słowian, mitologia słowiań-
ska; kontakt: michal.luczynski@uj.edu.pl.

Mgr Michael Morys-Twarowski – doktorant na Wydziale Historycznym Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, absolwent prawa i amerykanistyki na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim; oprócz zagadnień związanych z tematyką studiów interesuje się historią 
Śląska Cieszyńskiego; kontakt: morys-twarowski@wp.pl. 

Dr hab. Wojciech Mruk – adiunkt w Zakładzie Historii Powszechnej Średnio-
wiecznej Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego; zainteresowania naukowe: 
dzieje świata śródziemnomorskiego w wiekach średnich, historia życia religijnego 
w średniowieczu, dzieje Ziemi Świętej i relacji między chrześcijanami a muzułma-
nami w wiekach średnich; kontakt: wojciech.mruk@uj.edu.pl.

Dr Paweł Naleźniak – absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej 
w Krakowie, nauczyciel w Państwowym Liceum Plastycznym nr 1 w Krakowie; 
zainteresowania naukowe: historia Lwowa w latach 1939–1946, ze szczególnym 
uwzględnieniem aspektu martyrologicznego i procesu depolonizacji miasta, przygo-
towuje opracowanie naukowe o cmentarzu Janowskim; kontakt: pn.historyk@op.pl.

Mgr Rafał Obetkon – pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału 
w Rybniku; zainteresowania naukowe: historia Śląska, historia ziemi pszczyńskiej; 
kontakt: rafalobetkon@poczta.onet.pl. 

Doc. PhDr. David Papajík, Ph.D. – pracownik Katedry Historii Wydziału Filo-
zofi cznego Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu oraz Katolickiego Uniwersytetu 
w Rużomberku; zajmuje się historią średniowiecza ze szczególnym uwzględnieniem 
historii szlachty; kontakt: david.papajik@upol.cz oraz david.papajik@ku.sk.

Dr Patryk Pleskot – absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i École des Hau-
tes Études en Sciences Sociales w Paryżu, pracownik Oddziałowego Biura Edukacji 
Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie; zainteresowania naukowe: 
historia historiografi i, historia społeczna PRL, międzynarodowe aspekty „Solidar-
ności”, funkcjonowanie kontrwywiadu w Polsce Ludowej; kontakt: patrykpleskot@
gmail.com.
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Priv.-Doz. Mag. Dr. Mihailo St. Popović – pracuje w Instytucie Studiów Bizan-
tynistycznych Austriackiej Akademii Nauk w Wiedniu (Institut für Byzanzforschung 
der Österreichische Akademie der Wissenschaften); zainteresowania naukowe: 
gender studies, historia gospodarcza, studia nad migracjami, literatura podróżnicza 
dotycząca południowo-wschodniej Europy i Orientu (XIV–XVI w.), kartografi a hi-
storyczna wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, systemy HGIS (Digital 
Humanities and Historical Geographic Information System); kontakt: Mihailo.Po-
povic@oeaw.ac.at oraz mihailop@hotmail.com. 

Prof. dr hab. Danuta Quirini-Popławska – profesor w Instytucie Kulturoznawstwa 
Akademii „Ignatianum” w Krakowie; zainteresowania naukowe: historia Włoch, 
krajów śródziemnomorskich oraz basenu Morza Czarnego w późnym średniowieczu 
i renesansie; członek Komisji Historycznej PAN w Krakowie; kontakt: danquirpop@
poczta.onet.pl.

Dr Rafał Quirini-Popławski – adiunkt w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu 
Jagiellońskiego; zainteresowania naukowe: sztuka średniowieczna w krajach śród-
ziemnomorskich oraz basenu Morza Czarnego; wiceprezes Stowarzyszenia History-
ków Sztuki, Oddział w Krakowie; kontakt: rafal.quirini-poplawski@uj.edu.pl.

Dr Grzegorz Siudut – pracownik Biblioteki Jagiellońskiej; zainteresowania na-
ukowe: wpływ oświaty i edukacji na modernizację społeczeństwa Galicji i byłej Ga-
licji w drugiej połowie XIX i pierwszej połowie XX wieku, historia sportu krakow-
skiego; kontakt: grzegorz.siudut@uj.edu.pl.

Dr hab. Jarosław Stolicki – adiunkt w Zakładzie Historii Polski Nowożytnej In-
stytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego; zainteresowania naukowe: staropolski 
parlamentaryzm, ziemie ruskie i ukrainne Rzeczypospolitej, edytorstwo źródeł; kon-
takt: jaroslaw.stolicki@uj.edu.pl. 

Dr Dariusz Zdziech – absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, asystent do spraw politycznych i ekonomicznych w Ambasadzie Nowej Zelandii 
w Warszawie; swe zainteresowania naukowe koncentruje na historii i kulturze Au-
stralii i Oceanii w XX wieku oraz tamtejszej Polonii; prezes Towarzystwa Nauko-
wego Australii, Nowej Zelandii i Oceanii (ANZORA); kontakt: dariusz.zdziech@
gmail.com.




