
Autorzy tomu

Prof. dr hab. Michał Baczkowski – pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Zainteresowania badawcze: historia wojskowości XVIII–XX wieku, dzieje społeczne i gospodar-
cze Galicji, historia Krakowa XVIII–XX wieku, historia fortyfikacji XVIII–XX wieku. Kontakt: 
afamia@interia.pl

Dr Olena Berezovska Picciocchi – literaturoznawca, pracownik Université de Corse Pascal Paoli 
w Corse (Korsyka). Zainteresowania badawcze: komparatystyka, antropologia, badania interdy-
scyplinarne, problematyka tożsamości narodowej, kultura europejska, korsykańskie i ukraińskie 
tradycje, historia Słowiańszczyzny i basenu Morza Śródziemnego. Kontakt: olenapicciocchi@
gmail.com

Mgr Roman Czorneńki – doktorant Katedry Słowian Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowe-
go imienia Wasyla Stefanyka. Zainteresowania badawcze: życie codzienne Polaków w wojewódz-
twie stanisławowskim w okresie międzywojennym. Kontakt: chorrom@ukr.net

Dr hab. Krzysztof Karol Daszyk – pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Zainteresowania badawcze: dzieje polskiej myśli politycznej, społecznej oraz historiograficznej 
i historiozoficznej doby zaborów, kształtowanie się nowoczesnej świadomości Polaków, kult ro-
mantycznych wieszczów oraz recepcja ich twórczości. Kontakt: krzysztof.daszyk@uj.edu.pl

Mgr Krzysztof Frankowicz – wicedyrektor do spraw zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej, doktorant 
na Wydziale Filozoficznym Akademii Ignatianum w Krakowie. Zainteresowania badawcze: histo-
ria książki i bibliotek, kultura renesansowa. Kontakt: krzysztof.k.frankowicz@uj.edu.pl

Mgr Mateusz Piotr Gancewski – doktorant Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. Zainteresowania badawcze: historia Polski XIX wieku ze szczególnym uwzględnieniem 
problematyki politycznej, a także myśli politycznej i społecznej Hotelu Lambert oraz galicyjskich 
konserwatystów. Kontakt: mateusz.gancewski@uj.edu.pl

Mgr Marcin Grala – doktorant na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Pa-
pieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Zainteresowania badawcze: dzieje Rusi Północno-Wschod-
niej w XIV i XV wieku ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia politycznego wyższego ducho-
wieństwa i relacji między władzą duchowną a książętami ruskimi. Kontakt: gralamarcin@interia.pl

Dr hab. Agnieszka Małgorzata Kastory – adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków 
Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Katedrze Historii Współczesnej. Najważniej-
sze publikacje: Rozbiór Rumunii w 1940 roku (Warszawa 2002), Żegluga dunajska w polityce mię-
dzynarodowej w XX wieku (Kraków 2011). Kontakt: agnieszka.kastory@uj.edu.pl



Mgr Katarzyna Klimasz – samodzielny referent w Zakładzie Biochemii Klinicznej Polsko-Ame-
rykańskiego Instytutu Pediatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowa-
nia badawcze: początki diagnostyki laboratoryjnej jako samodzielnej dyscypliny, historia labora-
toriów analitycznych w głównych ośrodkach naukowych (Krakowie, Lwowie, Wilnie, Warszawie, 
Poznaniu) ze szczególnym uwzględnieniem laboratoriów przy szpitalach pediatrycznych, rozwój 
badań analitycznych od czasów starożytnych do teraźniejszości. Kontakt: k.klimasz@op.pl

Mgr Jarosław Krutak – doktorant w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor 
i nauczyciel historii w Zespole Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój. Zainte-
resowania badawcze: historia Polski w XX wieku, historia lokalna szeroko rozumianego regionu 
bielskiego i Żywiecczyzny. Kontakt: j.krutak@wp.pl

Dr Michael Morys-Twarowski – absolwent prawa i amerykanistyki na Uniwersytecie Jagielloń-
skim oraz studiów doktoranckich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego; na-
ukowo zajmuje się głównie historią Śląska Cieszyńskiego. Kontakt: morys-twarowski@wp.pl

Dr Maciej Piegdoń – adiunkt w Zakładzie Historii Starożytnej Instytutu Historii Uniwersytetu Ja-
giellońskiego. Zainteresowania badawcze: dzieje Republiki Rzymskiej, historia, archeologia i cy-
wilizacja północnej i środkowej Italii od czasów prehistorycznych po cesarstwo rzymskie (roma-
nizacja); relacje Rzymu republikańskiego ze wschodnimi sąsiadami (państwami hellenistycznymi 
i ich spadkobiercami); etnogeneza różnych ludów Europy (Celtów, Ligurów, Wenetów). Kontakt: 
maciej.piegdon@uj.edu.pl

Mgr Jarema Słowiak – doktorant w Zakładzie Historii Powszechnej Najnowszej Instytutu Historii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowania naukowe: wojna wietnamska, historia wojskowo-
ści oraz polska polityka zagraniczna w Azji Południowo-Wschodniej. Przygotowuje pracę doktor-
ską poświęconą polskiej delegacji w Międzynarodowej Komisji Nadzoru i Kontroli w Wietnamie 
oraz monografię bitwy o Khe Sanh. Kontakt: jaremaslowiak@gmail.com

Mgr Agata Świerczek – doktorantka na Wydziale Filozoficznym Akademii Ignatianum w Krako-
wie. Zainteresowania naukowe: życie codzienne oraz strach w kulturze późnego średniowiecza. 
Kontakt: agata_seruga@wp.pl

Dr hab. n. med. Przemysław Tomasik – adiunkt w Zakładzie Biochemii Klinicznej Polsko-Ame-
rykańskiego Instytutu Pediatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowa-
nia: gastroenterologia dziecięca i diagnostyka laboratoryjna oraz diagnostyka in vitro w miejscu 
opieki nad pacjentem. Kontakt: p.tomasik@uj.edu.pl


