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Andrzej Dubicki, dr hab., prof. nadzw. UŁ, pracownik Katedry Teorii Polityki i Myśli Politycznej 
Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ. Laureat Nagrody im. Wacława Fel-
czaka i Henryka Wereszyckiego (2015). W pracy naukowej koncentruje się przede wszystkim na 
szeroko pojmowanych sprawach rumuńskich, badając historię Rumunii i aktualne problemy życia 
politycznego.

Mirosław Dymarski, profesor w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalizuje 
się w problematyce bałkańskiej, historycznej i współczesnej. Członek Komitetu Słowianoznawstwa 
PAN, Komisji Środkowoeuropejskiej PAU, Komisji Bałkanistyki PAN Oddział Poznań. 

Andrzej Essen, dr hab., em. prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Studiował i dokto-
ryzował się na UJ (1984). Specjalizuje się w badaniach dziejów Europy Środkowej i Południowo-
-Wschodniej w XX wieku – ze szczególnym uwzględnieniem historii dyplomacji, problematyki 
narodowościowej, gospodarki. Autor około 100 publikacji naukowych, w tym dwóch monografi i 
poświęconych środkowoeuropejskim stosunkom międzypaństwowym w okresie międzywojennym.

Annie Guénard-Maget, dr, UMR SIRICE, Université Paris I. Membre du GDR Connaissance de 
l’Europe médiane (CEM), dirigé par le professeur Antoine Marès. Auteur d’Une diplomatie cul-
turelle dans les tensions internationales. La France en Europe centrale et orientale (1936–1940 / 
1944–1951), P.I.E. Peter Lang, Bruxelles 2014, 364 p. 

Agnieszka Małgorzata Kastory, dr hab. nauk humanistycznych w zakresie historii; aktualnie jest 
zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Historii Współczesnej Instytutu Nauk Politycznych 
i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do jej najważniejszych publikacji 
należą: Rozbiór Rumunii w 1940 roku, Warszawa 2002, oraz Żegluga dunajska w polityce między-
narodowej w XX wieku, Kraków 2011. Obecnie prowadzi badania na temat roli posłów i senatorów 
Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego w kształtowaniu polskiej polityki zagranicznej w latach 
1989–1991. 

Andrzej Kastory, profesor zwyczajny, dr hab., członek korespondent Polskiej Akademii Umiejęt-
ności. Studia historyczne odbył w latach 1957–1962 na UJ; magisterium uzyskał na seminarium 
prof. Henryka Batowskiego, natomiast pracę doktorską, przygotowaną pod kierunkiem prof. Ma-
riana Tyrowicza, obronił w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie w roku 1972. Habilitował 
się na UJ w 1982 r. Tytuł profesora otrzymał w roku 1997.
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Inga Kawka, dr hab., profesor UP, kierownik Katedry Prawa i Administracji Uniwersytetu Pe-
dagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; stypendystka m.in. King’s College 
w Londynie (2007) oraz Uniwersytetu Aix-Marseille (2000); laureatka nagrody Fundacji Promocji 
Prawa Europejskiego (2008); redaktor naczelna „Rocznika Administracji Publicznej”; autorka wielu 
publikacji z zakresu prawa Unii Europejskiej oraz publicznego prawa gospodarczego, w tym mono-
grafi i: Telekomunikacyjne organy regulacyjne w Unii Europejskiej (Kraków 2006), Zasady dobrego 
rządzenia w prawie Unii Europejskiej (Kraków 2011), Gospodarcza działalność usługowa w prawie 
polskim w świetle unijnych swobód przedsiębiorczości i świadczenia usług (Kraków 2015).

Mirella Korzeniewska-Wiszniewska, dr, pracownik Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków 
Międzynarodowych UJ. Jest członkiem Komisji Bałkanistyki PAN (Oddział Poznań); Międzynaro-
dowego Stowarzyszenia Studiów nad Europą Południowo-Wschodnią oraz Komisji Środkowoeu-
ropejskiej PAU. Obszar zainteresowań naukowych: Bałkany i związane z nimi problemy etniczne 
oraz kwestie bezpieczeństwa regionalnego. 

Józef Łaptos, emerytowany profesor, historyk i romanista. W badaniach naukowych koncentruje się 
na historii integracji europejskiej, historii Europy Środkowej, dziejach Belgii, historii dyplomacji. 
Jest autorem ponad stu czterdziestu prac z tego zakresu, w tym 10 monografi i i kilkunastu tłuma-
czeń. W najbliższym czasie ukaże się od dawna oczekiwana monografi a Humanitaryzm i polityka. 
Pomoc UNRRA dla Polski i polskich uchodźców w latach 1944–1947. Visiting professor na Sorbonie 
(2001) i Uniwersytecie Aix-Marseille (2002–2004). Za swe zasługi dla zbliżenia belgijsko-polskie-
go uhonorowany został w 2007 r. krzyżem ofi cerskim Orderu Leopolda I.

Wojciech Prażuch, adiunkt na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, autor rozprawy dok-
torskiej pt. Państwa Europy Środkowej wobec integracji z Unią Europejską – 1989–2004. Sty-
pendysta m.in. Archiwów Historycznych Unii Europejskiej (stypendium Sœrensen) i francuskiego 
Centre National du Livre. Wykonawca grantu Harmonia 4 pt. „Wkład polskiej emigracji politycznej 
w rozwój idei pokojowej integracji Europy (1940–1989)’’. W pracy badawczej zajmuje się również 
analizą zrytualizowanych form dyskursu politycznego. Autor przekładów prasowych i książkowych 
z zakresu sztuki, polityki i fi lozofi i.

Danuta Quirini-Popławska, prof. dr hab., historyk, autorka wielu prac z zakresu historii i kultury 
Włoch i kontaktów polsko-włoskich w późnym Średniowieczu i Renesansie; odznaczona w 2006 r. 
przez prezydenta Włoch Giorgio Napoletano Złotym Krzyżem Kawalerskim.

Alain Soubigou, starszy wykładowca na Sorbonie, w Centrum Współczesnej Historii Europy Środ-
kowej. Autor monografi i o Masaryku, wydanej w języku francuskim (Thomas Masaryk, Fayard, 
Paris, 2002, 550 p.) i czeskim (Wyd. Paseka, Praga 2004), z przedmową V. Havla, wyróżnionej 
nagrodą Maurice’a Baumonta. Visiting professor na uniwersytetach słowackich i czeskich. Autor 
licznych prac z historii Europy Środkowej. 

Mariyana Stamova (PhD in History) is an associate professor at the “The Balkans after World 
War II” department at the Institute of Balkan Studies&Center of Thracology. The author of four bo-
oks, one of which is translated into Albanian and over 60 scientifi c papers and articles. Her research 
interests are related to the aspects and development problems of the Albanian ethnic community living 
within the Yugoslav federation after World War II and the role of the Albanian factor in the breakup of 
Yugoslavia and the place and the situation of Albanians in the newly independent countries.

Irena Stawowy-Kawka, prof. dr hab., kierownik Katedry Historii Współczesnej w Instytucie Nauk 
Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajdują 
się zarówno współczesne transformacje polityczne zachodzące na Bałkanach, jak i problematyka 
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gospodarcza państw bałkańskich w kontekście polityki wielkich mocarstw oraz wzajemne relacje 
między państwami bałkańskimi. Jest autorką prac omawiających procesy polityczne w Jugosławii 
i państw powstałych po jej rozpadzie, a także w Albanii, Bułgarii, Rumunii i Grecji. Do najważ-
niejszych nurtów jej pracy naukowej należą skomplikowane losy Macedonii i problem macedoński, 
ponadto zagadnienie mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych na Bałkanach. 

Jarosław Stolicki, dr hab., kierownik Zakładu Historii Polski Nowożytnej w Instytucie Historii UJ, 
krąg jego zainteresowań badawczych obejmuje: ustrój Korony w epoce nowożytnej, ziemie ruskie 
i ukrainne w XVII w., miejsce Rzeczypospolitej w Europie w drugiej połowie XVII w., edytorstwo 
źródeł parlamentarnych; kontakt: jarosław.stolicki@uj.edu.pl 

Lidwine Warchol, dr, professeur d‘histoire-géographie à Paris et chercheur associé au laboratoire 
Eur‘Orbem, sous la tutelle de l‘université Paris-Panthéon et du CNRS. Sa thèse de doctorat est inti-
tulée « La Pologne en France : les relations entre intellectuels français et polonais de 1966 à 1983 ». 
Elle a été soutenue à l‘université Paris-Sorbonne en décembre 2014, sous la direction d‘Antoine 
Marès. Elle travaille actuellement sur le fonds André Mazon, à l’Institut d’études slaves.

Rafał Woźnica, dr, adiunkt w Katedrze Historii Współczesnej Instytutu Nauk Politycznych i Sto-
sunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowania badawcze koncentruje 
na problemach przestępczości transnarodowej oraz bezpieczeństwa międzynarodowego w regionie 
Bałkanów.




