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Prof. dr hab. Michał Baczkowski – pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego. Zainteresowania badawcze: dzieje wojskowości XVIII–XX wieku, historia 
społeczna i gospodarcza Galicji, dzieje Krakowa, biografi styka. Kontakt: afamia@inte-
ria.pl

Dr Marcin Jarząbek – adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Zakładzie Antropologii Historycznej. Zainteresowania naukowe: historia społeczna
i kulturowa Europy Środkowej w XIX i XX wieku, weterani I wojny światowej, pamięć 
zbiorowa i trauma w badaniach historycznych, historia mówiona. Kontakt: marcin.jarza-
bek@uj.edu.p l

Dr hab. Radosław Karasiewicz-Szczypiorski – pracownik Instytutu Archeologii 
Uniwersytetu Warszawskiego. Do 2013 roku kierownik ekspedycji archeologicznej
IA UW badającej pozostałości fortu rzymskiego w Bałakławie na Krymie. Od 2014 roku 
kierownik polsko-gruzińskiej ekspedycji prowadzącej wykopaliska w rzymskim forcie 
Apsaros (Gonio, Gruzja). Główny nurt zainteresowań badawczych: obecność rzymskie-
go wojska na północnych i wschodnich wybrzeżach Morza Czarnego, ze szczególnym 
uwzględnieniem architektonicznych świadectw tej obecności. Kontakt: radoslaw.szczy-
piorski@gmail.com

Dr hab. Tomasz Przerwa, prof. UWr – pracownik Instytutu Historycznego Uniwersy-
tetu Wrocławskiego. Zainteresowania badawcze: historia turystyki i sportu, transportu 
drogowego i kolejowego, dzieje społeczne, polityczne i militarne Śląska w XIX i XX 
wieku. Autor publikacji poświęconych przeszłości Sudetów, w tym rozprawy habilitacyj-
nej Między lękiem i zachwytem. Sporty zimowe w śląskich Sudetach i ich znaczenie dla 
regionu (do 1945 r.). Kontakt: tomasz.przerwa@uwr.edu.pl

Dr Łukasz Różycki – historyk i archeolog, adiunkt w Zakładzie Bizancjum w Instytucie 
Historii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
zastępca kierownika Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Ekspedycji Archeologicznej 
UAM „Novae”. Zainteresowania badawcze: historia i archeologia Rzymu oraz Bizancjum, 
historia wojskowości (ze szczególnym uwzględnieniem The New Military History), bro-
nioznawstwo, psychologia wojskowości. Kontakt: lukasz.rozycki@amu.edu.pl

Dr Wacław Szczepanik – doktor nauk humanistycznych z zakresu historii. Zaintereso-
wania: historia wojskowości, historia społeczna, urban history, Austria (Austro-Węgry), 
I wojna światowa. Kontakt: waclaw.szczepanik@gmail.com
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Dr hab. Piotr Szlanta – pracownik Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. 
Zainteresowania badawcze: historia Polski, Niemiec, stosunków międzynarodowych
w XIX i XX wieku, I wojna światowa, kolonializm w XIX i XX wieku. Kontakt: 
p.szlanta@poczta.uw.edu.pl 

Dr Agnieszka Tomas – pracownik Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. 
Zainteresowania badawcze: archeologia rzymskiego pogranicza, archeologia i historia 
prowincji dolnodunajskich ze szczególnym uwzględnieniem Mezji Dolnej, życie garni-
zonowe w prowincjach imperium, transformacja obozów i fortów w miasta późnoantycz-
ne. Kontakt: agnieszka.tomas@uw.edu.pl

Dr hab. Stanisław Turlej – adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
zajmuje się historią późnego antyku i Bizancjum. Kontakt:  stanislaw.turlej@uj.edu.pl

Prof. dr hab. Marek Wilczyński – pracownik Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwer-
sytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Zainteresowania 
naukowe: historia i kultura późnoantyczna i wczesnobizantyńska, Wielka Wędrówka 
Ludów, rozwój królestw germańskich na terytorium zachodniorzymskim w V i VI wieku, 
stosunki między Rzymem a plemionami barbarzyńskimi. Kontakt: wilczynski.m@wp.pl

Dr hab. Teresa Wolińska, prof. UŁ – pracownik Katedry Historii Bizancjum Uniwersy-
tetu Łódzkiego. Zainteresowania naukowe: historia wczesnego Bizancjum (V– X w.), 
dzieje relacji bizantyńsko-arabskich (V–X w.), polityka bizantyńska wobec państw 
barbarzyńskich na Zachodzie i papiestwa, dzieje Sycylii we wczesnym średniowieczu. 
Kontakt: t.wolinska@wp.pl
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