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Autorzy tomu

Dr hab. Michał Baczkowski – pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego; swe zainte-
resowania naukowe koncentruje wokół dziejów wojskowości XVIII–XX w., historii gospodarczej
i społecznej Galicji oraz dziejów Krakowa; członek Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU;
kontakt: afamia@interia.pl

Dr Roman Baron – pracownik Instytutu Historii Akademii Nauk Republiki Czeskiej oddział w Brnie;
zajmuje się stosunkami czesko-polskimi w XIX i XX w.; członek zarządu i sekretarz Polsko-
-Czeskiego Towarzystwa Naukowego, członek komitetu redakcyjnego kwartalnika „Slovanský přeh-
led” oraz periodyku „Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, řada společ-
enských věd”; kontakt: baron@brno.avcr.cz

Mgr Łukasz Burkiewicz – doktorant Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego; zainte-
resowania naukowe: wyprawy krzyżowe, historia Królestwa Cypru oraz Królestwa Jerozolimskiego,
zakony rycerskie, dzieje Lewantu w średniowieczu, mamelucy w Egipcie oraz Syrii; członek Towa-
rzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego; kontakt: lukasz.burkiewicz@uj.edu.pl

Dr Przemysław Dyrlaga – absolwent Uniwersytetu Śląskiego, nauczyciel gimnazjum w Wieprzu koło
Żywca; swe zainteresowania naukowe koncentruje wokół dziejów cesarstwa rzymskiego, zwłaszcza
epoki Sewerów (193–235); kontakt: drdyrlaga@interia.pl

Dr hab. Marek Ferenc – adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego; zajmuje się
historią Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego w epoce nowożytnej (dwór monarszy, elity władzy,
obyczaje i mentalność); członek Komisji Lituanistycznej PAN i Komisji do oceny podręczników
szkolnych PAU; kontakt: ferencmarek@poczta.onet.pl

Dr Rafał Kosiński – adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu w Białymstoku; prowadzi badania
naukowe dotyczące późnej starożytności i wczesnego Bizancjum, zwłaszcza V w.; redaktor naczelny
serii źródłowej „Fontes Historiae Zyvecensis”; kontakt: rkosiu@interia.pl

Mgr Anna Kozłowska – emerytowany kustosz Biblioteki Jagiellońskiej; zainteresowania naukowe
– mediewistyka, antyk; kontakt: anna.kozlowska@uj.edu.pl

Dr hab. Janusz Kurtyka – pracownik Instytutu Historii PAN, prezes Instytutu Pamięci Narodowej;
zainteresowania badawcze – dzieje społeczne, elity, struktury władzy i administracji Polski średnio-
wiecznej i wczesnonowożytnej, historia osadnictwa społeczności pogranicza, dzieje konspiracji nie-
podległościowej lat 1939–1956; członek m.in. Polskiego Towarzystwa Historycznego i Polskiego
Towarzystwa Heraldycznego; kontakt: j.kurtyka@ipn.gov.pl

Mgr Ewa Malicka – pracownik Oddziału Rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej; zajmuje się opracowa-
niem spuścizn rękopiśmiennych XIX–XX w. oraz teatraliów; kontakt: ewa.malicka@uj.edu.pl

Dr hab. Artur Patek – adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego; zajmuje się historią
Bliskiego Wschodu w XX w. oraz dziejami Polaków w Rosji i ZSRR; członek m.in. Międzywydzia-
łowej Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej oraz Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich;
kontakt: artur.patek@uj.edu.pl

Dr Adam Perłakowski – adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego; zainteresowania
naukowe – dzieje unii polsko-saskiej (1697–1763), epistolografia czasów saskich (edycje źródłowe),
przemiany gospodarcze na ziemiach polskich w 1. połowie XVIII w., kontakty polityczne Rzeczypo-
spolitej i elektoratu Saksonii, niemieckie inskrypcje w Polsce i w krajach sąsiednich w czasach nowo-
żytnych; kontakt: aperlak6@wp.pl
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Dr Tomasz Skrzyński – pracownik Archiwum Nauki PAN w Krakowie; zajmuje się historią Polski po
II wojnie światowej; członek Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego; kontakt: skrzyn-
ski@interia.pl

Dr Janusz Smołucha – adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego; zajmuje się dzia-
łalnością dyplomacji papieskiej w kontekście rywalizacji między cywilizacją chrześcijańską a isla-
mem oraz dziejami Europy Środkowej w późnym średniowieczu; członek Komisji Dziejów Czech
i Stosunków Polsko-Czeskich PAN; kontakt: janusz.smolucha@uj.edu.pl

Mgr Jolanta Syguła – doktorantka Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego; zajmuje się
problematyką polsko-brytyjskich stosunków politycznych w XVIII w.; kontakt: jol.sygula@interia.pl

Dr Nathaniel Wood – assistant professor w Departamencie Historii University of Kansas (USA);
specjalizuje się w historii Europy Wschodniej XIX i XX w.; członek zarządu Polish Studies Associa-
tion; kontakt: ndwood@ku.edu

Mgr Dariusz Zdziech – doktorant Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego; swe zainte-
resowania naukowe koncentruje wokół historii i kultury Australii i Oceanii w XX w.; prezes Towa-
rzystwa Naukowego Australii, Nowej Zelandii i Oceanii; kontakt: dariusz.zdziech@gmail.com

Dr Przemysław Marcin Żukowski – pracownik Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego; zajmuje się
m.in. historią Polski XX w. i relacji polsko-francuskich; kontakt: przemyslaw.zukowski@yahoo.pl




