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Dr hab. Jarosław Centek – adiunkt Zakładu Historii Wojskowej Instytutu Historii i Archiwistyki 
UMK. Zainteresowania naukowe: I wojna światowa, niemieckie siły zbrojne 1914–1945, wojny 
izraelsko-arabskie. Kontakt: jcentek@umk.pl

Dr hab. Rafał Dobek – adiunkt Zakładu Myśli i Kultury Politycznej Instytutu Historii UAM 
w Poznaniu. Zainteresowania naukowe: historia myśli politycznej XIX i XX w. oraz historii po-
wszechnej XIX w. (w szczególności historii Francji w tym okresie). Główne dzieła: Raymond Aron. 
Dialog z historią i polityką, Poznań 2005; Pierre-Joseph Proudhon, Poznań 2013; Paryż, 1871, 
Poznań 2013. Kontakt: dobekr@amu.edu.pl

Mgr Karolina Kolanowska – absolwentka kulturoznawstwa i muzealnictwa, w latach 2006–2014 
pracownik Muzeum Etnografi cznego im. S. Udzieli w Krakowie, związana z Instytutem Historii 
UJ. Zainteresowania naukowe: historia kultury, historia architektury, sztuki i wzornictwa, antropo-
logia kulturowa. Kontakt: ka.kolanowska@gmail.com

Mgr Piotr Kuligowski – doktorant w Zakładzie Myśli i Kultury Politycznej Instytutu Historii 
UAM w Poznaniu. Zainteresowania naukowe: historia polskiej myśli politycznej w XIX w. 
(w szczególności myśli radykalnej), historia pojęć oraz procesów narodotwórczych. Publikował 
m.in. w „Historii i Polityce”, „Sensus Historiae”, „Historia Slavorum Occidentis”. Kontakt: piotr.
kuligowski.1990@gmail.com

Dr Anna Markiewicz – pracownik Instytutu Historii UJ. Zainteresowania naukowe: kultura i życie 
codzienne epoki nowożytnej ze szczególnym uwzględnieniem staropolskich podróży, edytorstwo 
źródeł. Kontakt: anna.m.markiewicz@uj.edu.pl

Mgr Marcin Mleczak – historyk, doktorant na Wydziale Historycznym UJ. Zainteresowania na-
ukowe: historia Hiszpanii, dzieje dyplomacji. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat elit poli-
tycznych Hiszpanii frankistowskiej. Kontakt: mmleczak@autograf.pl

Dr Łukasz Mamert Nadolski – kustosz w Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. 
Zainteresowania badawcze: wojny i konfl ikty zbrojne po 1945 r. ze szczególnym uwzględnieniem 
wojen na Bliskim Wschodzie i walk powietrznych nad Wietnamem Północnym oraz Falklandami. 
Kontakt: mamertnad@wp.pl

Dr Rafał Niedziela – adiunkt Instytutu Historii UJ. Zainteresowania badawcze: historia Francji 
drugiej połowy XVIII w., dzieje Polski czasów saskich. Kontakt: rafal.niedziela@uj.edu.pl

Dr hab. Jakub Polit – adiunkt Zakładu Historii Powszechnej Najnowszej UJ. Zajmuje się dziejami 
stosunków międzynarodowych w XX w. ze szczególnym uwzględnieniem Dalekiego Wschodu
i historii imperium brytyjskiego. Kontakt: jakubpolit@op.pl 
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Dr Paweł Sękowski – adiunkt naukowy Instytutu Historii UJ; doktor nauk humanistycznych w za-
kresie historii (UJ) oraz doktor historii najnowszej Université Paris Sorbonne. Zainteresowania na-
ukowe: historia społeczna i polityczna Polski po II wojnie światowej, historia i socjologia imigracji, 
historia uchodźców. Kontakt: pawel.sekowski@uj.edu.pl

Dr Michał Sierba – historyk, pracownik Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. 
Zainteresowania badawcze: historia społeczno-gospodarcza Rzeczypospolitej w XVI–XVIII w. 
(przede wszystkim Podlasia), dzieje miast i mieszczaństwa, epidemie chorób zakaźnych w epoce 
nowożytnej i edytorstwo historyczne. Kontakt: michal_sierba@wp.pl

Mgr Jarema Słowiak – doktorant w Zakładzie Historii Powszechnej Najnowszej Instytutu Historii 
UJ. Zainteresowania naukowe: wojna wietnamska, historia wojskowości i polska polityka zagra-
niczna w Azji Południowo-Wschodniej. Przygotowuje pracę doktorską poświęconą polskiej de-
legacji w Międzynarodowej Komisji Nadzoru i Kontroli w Wietnamie oraz monografi ę bitwy 
o Khe Sanh. Kontakt: jaremaslowiak@gmail.com

Dr hab. Jarosław Stolicki – adiunkt Instytutu Historii UJ. Zainteresowania badawcze: ustrój 
Korony w epoce nowożytnej, ziemie ruskie i ukrainne w XVII w., edytorstwo źródeł parlamentar-
nych. Kontakt: jaroslaw.stolicki@uj.edu.pl

Dr Bronisław Szubelak – historyk, badacz wojskowości starożytnej ze szczególnym uwzględnie-
niem bronioznawstwa. Kontakt: bszub9@gmail.com

Dr hab. Urszula Świderska-Włodarczyk, prof. UZ – pracownik naukowy Instytutu Historii 
Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zainteresowania naukowe: kultura rycerska i szlachecka, men-
talność i jej aspekty, wzorce, wzory osobowe i autorytety w średniowiecznej i nowożytnej Polsce. 
Kontakt: uswid@wp.pl

Prof. dr hab. Małgorzata-Julia Willaume – profesor w Instytucie Historii UMCS. Zainteresowania 
badawcze: historia powszechna i Polski w XIX i na początku XX w., Polacy – emigranci we Francji 
w latach 1831–1918; dzieje Rumunii w XIX i XX w. Kontakt: mj.willaume@umcs.eu

Mgr Stanisław Witecki – doktorant w Zakładzie Antropologii Historycznej Instytutu Historii UJ. 
Zajmuje się kulturą XVIII-wiecznej Rzeczypospolitej. Szczególną uwagę zwraca na problem spo-
łecznego zasięgu idei, relacji między kulturą ludową a elitarną oraz rolą duchowieństwa katolickie-
go w przekazywaniu treści kulturowych. Kontakt: stanislaw.witecki@gmail.com 


