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Dr Simon Catros – profesor nadzwyczajny w Instytucie Metodyki Nauczania (ESPE) 
w Uniwersytecie Paris-Sorbonne, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii Europy i sto-
sunków międzynarodowych, członek Narodowego Centrum Badawczego (CNRS). Prowadzi 
badania nad wpływem wojska i służb wywiadowczych na politykę zagraniczną Francji w latach 
trzydziestych oraz nad relacjami między polityką a sferą wojskowości w tym okresie. Kontakt: 
 scatros@espe-paris.fr

Dr Dawid Golik – pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, Oddział w Krakowie; zainteresowania 
badawcze: polskie podziemie niepodległościowe 1939–1956; działalność partyzancka na ziemiach 
polskich; niemiecki aparat okupacyjny w Generalnym Gubernatorstwie; konspiracja i opór spo-
łeczny w Polsce 1939–1956; wojna obronna 1939 r. Kontakt:  dawid.golik@ipn.gov.pl

Prof. dr hab. Janusz Kaliński – pracownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej Szko-
ły Głównej Handlowej w Warszawie. Zainteresowania naukowe: najnowsza historia gospodarcza 
świata i Polski, transformacja systemowa, polityka ekonomiczna, dzieje handlu, transportu i szkol-
nictwa wyższego.  Kontakt: jkalins@sgh.waw.pl

Mgr Agata Klimek – absolwentka historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalizacja: antropo-
logia historyczna. Pracownik Muzeum PRL-u w Krakowie. Zainteresowania badawcze: historia 
społeczna XX wieku, historia codzienności ze szczególnym uwzględnieniem życia rodzinnego, 
historia życia prywatnego, historia kobiet. Kontakt:  agataz.klimek@gmail.com

Mgr Karol Kubicki – doktorant w Instytucie Historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 
w Krakowie; zainteresowania badawcze: Kościół Rzymskokatolicki w latach 1945–1956 na tzw. 
Ziemiach Odzyskanych (organizacja struktur, polityka władz państwowych), duchowieństwo ar-
chidiecezji lwowskiej po zakończeniu II wojny światowej (biografi styka, procesy migracyjne), hi-
storia regionalna (pogranicze Wielkopolski i Pomorza). Kontakt:  kubickikarol@o2.pl

Prof. dr hab. Ewa Pałasz-Rutkowska – profesor w Katedrze Japonistyki, Wydział Orientalistyczny, 
Uniwersytet Warszawski, zainteresowania badawcze: historia i kultura Japonii, historia stosun-
ków polsko-japońskich, historia japońskiego Domu Cesarskiego. Kontakt:  e.palasz-rutkowska@
uw.edu.pl 

Mgr Monika Piotrowska – absolwentka historii i fi lologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
doktorantka Wydziału Historycznego Uniwersytetu  Jagiellońskiego, zainteresowania badawcze: 
dzieje PRL, biografi styka, działalność Stanisława Radkiewicza. Kontakt: monikapiotrowska26@
gmail.com

Mgr Marcin Sanak – absolwent historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowania naukowe: 
dzieje najnowsze, historia PRL i relacji państwo–Kościół w komunistycznej Polsce, dzieje i na-
rzędzia propagandy, historia polskich dominikanów, edytorstwo źródeł historycznych. Kontakt: 
 marcinsanak@wp.pl

PrHist (4)2017-2-lam.indd   857 2017-10-13   13:43:22



Dr Michał Siedziako – pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci 
Narodowej w Szczecinie. Zainteresowania badawcze: historia polityczna PRL i III RP. Kontakt: 
 msiedziako@wp.pl

Dr hab. Mirosław Szumiło – adiunkt Instytutu Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 
dyrektor Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej, zainteresowania badawcze: 
elity polityczne w Polsce XX wieku, stosunki polsko-ukraińskie. Kontakt:  miroslaw.szumilo@ipn.
gov.pl 
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