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Nota o autorach

Agnieszka Baran  historyk, doktorantka IV roku na Wydziale  Humanistycznym Uniwersytetu‒
Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, przygotowuje pracę doktorską pod kierownictwem prof. dr.
hab. Jerzego Rajmana pt. Rola gospodarcza i osadnicza opactwa cystersów w Mogile od XIII do I
poł. XVII w. ze szczególnym uwzględnieniem wschodniego obrzeża dawnego Krakowa.

Jerzy Dębski  dr,  historyk i  socjolog,  absolwent  Uniwersytetu Jagiellońskiego i  Uniwersytetu‒
Pedagogicznego  im.  KEN w Krakowie,  kustosz  Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau  w
Oświęcimiu.

Tomasz Graff  dr, z-ca dyrektora Instytutu Historii Sztuki i Kultury; adiunkt w Katedrze Dziejów‒
Kultury na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
w Krakowie,  zajmuje się historią  Kościoła  w Polsce w dobie późnośredniowiecznych soborów,
kulturą staropolską i dziejami Wadowic. Autor książek: Episkopat monarchii jagiellońskiej w dobie
soborów powszechnych XV wieku,  Kraków 2008;  Kościół w Polsce wobec konfliktu z  zakonem
krzyżackim w XV wieku. Studium z dziejów kultury politycznej polskiego episkopatu, Kraków 2010.
Jest współautorem komentarza do ostatniej księgi Annales Jana Długosza.

Katarzyna Iwańska  pedagog i historyk, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie oraz‒
studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Akademii Ignatianum w Krakowie;
doktorantka  na  Wydziale  Filozoficznym  Akademii  Ignatianum  w  Krakowie (kierunek
kulturoznawstwo). Nauczyciel  i wychowawca w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w
Wadowicach. Autorka kilkunastu artykułów związanych z historią wadowickich Żydów. Kurator
wystawy  Wadowiccy  Żydzi zorganizowanej  w  Muzeum  Miejskim w  2004  r.  oraz  posiadaczka
wyróżnienia przyznanego w 2009 r. przez ambasadora Izraela Zvi Rav-Nera za ratowanie zabytków
dziedzictwa żydowskiego w Polsce. Jej zainteresowania obejmują historię regionu wadowickiego,
genealogię rodzinną, historię i kulturę Małopolski Wschodniej oraz historię życia codziennego w
XIX i XX w. w rodzinie inteligenckiej.

Zbigniew Klima  ‒politolog, pracownik Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda
Pileckiego w Oświęcimiu, doktorant Instytutu Europeistyki Wydziału Nauk Międzynarodowych i
Politycznych  Uniwersytetu  Jagiellońskiego  w  Krakowie;  wiceprezes  stowarzyszenia  Auschwitz
Memento, które za pomocą środków audiowizualnych dokumentuje najnowszą historię Polski (ze
szczególnym  naciskiem  na:  mieszkańców  ziemi  oświęcimskiej,  byłych  więźniów  obozu  KL
Auschwitz-Birkenau  oraz  losy  Podhala  podczas  II  wojny  światowej).  Autor  kilku  artykułów
naukowych dotyczących wyżej wymienionej tematyki.

Janusz Kotlarczyk  prof. dr hab., geolog, emerytowany profesor zwyczajny Akademii Górniczo-‒
Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, członek rzeczywisty PAN, członek czynny PAU,
założyciel i Honorowy Przewodniczacy Komisji Geoinformatyki PAU.

Karolina  Krzeszowska  politolog,  absolwentka  Wyższej  Szkoły  Europejskiej  im.  ks.  Józefa‒
Tischnera w Krakowie, pracownik Muzeum Miejskiego w Wadowicach.

Bogusław Malec  prywatny przedsiębiorca, wadowiczanin, przewodniczący wadowickiego Koła‒
Polskiego  Związku  Filatelistów,  kolekcjoner   ‒ zaangażowany  filatelista,  kolekcjoner  walorów
pocztowych o tematyce „Polska na znaczkach pocztowych” oraz „Jan Paweł II /Polska i Świat/”.



Tomasz Ratajczak  ‒ dr, adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego,
kierownik tamtejszej Pracowni Bibliologii i Badań nad Literaturą Popularną. Doktoryzował się na
Wydziale  Filologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.  Autor  lub współredaktor
kilku monografii  i  zeszytów naukowych. W kręgu jego zainteresowań badawczych znajdują się
zarówno dzieje książki i literatury (zwłaszcza literatury popularnej i użytkowej) w XIX i pierwszej
połowie XX w., jak i definicyjne rozpoznanie Sieci.

Michał  Siwiec-Cielebon dziennikarz,  historyk‒  regionalista,  badacz  dziejów wadowickiego  12
Pułku Piechoty, właściciel Muzeum Tradycji Niepodległościowej Ziemi Wadowickiej.

Karol Witkowski  geograf, słuchacz studiów doktoranckich; w autorskich badaniach podejmuje‒
problem kształtowania rzeźby dolin rzek karpackich, ze szczególnym uwzględnieniem Skawy i jej
dopływów; członek zwyczajny Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich; przewodnik beskidzki.

Marcin  Witkowski  historyk,  absolwent  Uniwersytetu  Jagiellońskiego,  doktorant  Wydziału‒
Historycznego UJ, badacz najnowszej historii Wadowic ze szczególnym uwzględnieniem dziejów
wadowickiego zakładu karnego.

Piotr  Wyrobiec  historyk,  absolwent  Uniwersytetu  Jagiellońskiego,  dyrektor  Wadowickiego‒
Centrum Kultury.

Grzegorz Wysmołek  geograf,  absolwent  Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,  członek‒
Stowarzyszenia  Geomorfologów  Polskich,  doktorant  na  wydziale  Geograficzno-Biologicznym
prowadzący  badania  z  zakresu  geomorfologii  fluwialnej,  ze  szczególnym  uwzględnieniem
procesów zachodzących w dolinie Skawy.

Dorota  Żurek  dr,  asystent  w  Katedrze  Historii  Średniowiecznej  w  Instytucie  Historii‒
Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Zajmuje się badaniami nad historią małych
miast polskich w epoce przedrozbiorowej, ich strukturami przestrzennymi, jak również społecznymi
oraz kancelariami. Do tej pory jej prace poświęcone były głównie miastu Chrzanów. Dziejów tego
ośrodka dotyczyła jej praca doktorska pt. Socjotopografia Chrzanowa do połowy XVII w.


