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Nota o autorach

Marta Burghardt – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, filolog filologii

włoskiej,  ukończyła  także  studia  podyplomowe  w  dziedzinie  nauk  historyczno-artystycznych

z wyceną i ochroną dzieł sztuki. Autorka książek o tematyce papieskiej, tłumacz literatury pięknej,

członek  Międzynarodowego  Stowarzyszenia  Profesorów  Języka  Włoskiego  oraz  Komitetu

Naukowego ds. Krytycznego Wydania Dzieł Literackich Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Pracowała

w Centrum Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie, obecnie w Instytucie

Dialogu Międzykulturowego w Krakowie.

Henryk  Czubała  –  dr  hab.,  prof.  WSM  w  Legnicy,  filolog  i  literaturoznawca,  wykładał  na

Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, starszy redaktor „Życia

Literackiego”, tworca i redaktor naczelny kwartalnika społeczno-kulturalnego „Konspekt”, członek

Rady Naukowej „Wadovian” i zespołu recenzentów „Studia de Cultura”. Od 2007 r. pełni społeczną

funkcję prezesa Fundacji Czartak Muzeum Emila Zegadłowicza w Gorzeniu Górnym.

Andrzej Fryś – emerytowany inżynier mechanik, historyk-amator, autor kilkudziesięciu artykułów

na  temat  historii  techniki,  historii  rodziny  i  historii  Andrychowa.  Wiceprezes  Towarzystwa

Miłośników Andrychowa.

Paweł Glugla – doktorant historii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Autor wielu tekstów naukowych

i popularnonaukowych  publikowanych  m.  in.  w periodykach  „Tarnowskie  Studia  Teologiczne”,

„Resovia  Sacra”,  „Saeculum  Christianum”,  „Rocznik  Tarnowski”,  „Dynoviana”,  „Podkarpacka

Historia”, „Nowa Szkoła”, „Głosiciel”, „Kurier Starosądecki”, „Sądeczanin”, „The Polish Weekly”,

„Hosanna”,  a  także  na  portalach  internetowych:  „Ordynariatu  Polowego  WP”,  „Moje  miasto

Tarnów”, „Słowo Polskie – polonijny portal m. Winnicy, Podola i Żytomierszczyzny”, „Poznańskie

Historie”, i innych. Współautor książek:  Dzieje Diecezji Tarnowskiej  (tom V),  Klasztory w życiu

Jasła na przestrzeni  jego dziejów. Od 1998 r.  stały współpracownik wydawnictwa „Ambrozja”,

współredaktor przygotowywanej publikacji naukowej o Kalwarii  Zebrzydowskiej. W kręgu jego

zainteresowań  obok historii  lokalnej,  dziejów kresów,  historii  Kościoła,  zwłaszcza  zgromadzeń

wincentyńskich i przedwojennych polskich kapelanii wojskowych, znajduje się także działalność

aparatu represji w powojennej Polsce.



Adam  Kowalczyk  –  absolwent  filologii  polskiej  na  Uniwersytecie  Pedagogicznym  im.  KEN

w Krakowie,  doktorant  literaturoznawstwa  na  Wydziale  Filologicznym  tegoż  Uniwersytetu.

W kręgu  jego  zainteresowań  naukowych  znajduje  się  literatura  polska  i  powszechna,  ze

szczególnym uwzględnieniem literatury poruszającej  zagadnienia związane z Holokaustem, oraz

filozofia  i  współczesna  kultura  popularna.  Publikował  na  łamach  „Annales  Universitatis

Paedagogicae  Cracoviensis.  Studia  Historicolitteraria”  oraz  „Folia  Sociologica”.  Członek  grupy

artystyczno-literackiej „Biprostal 33”.

Jarosław  Krutak  –  historyk,  doktorant  w  Instytucie  Historii  Uniwersytetu  Jagiellońskiego,

dyrektor  Zespołu  Szkół  Specjalnych  przy  Uzdrowisku  Goczałkowice-Zdrój,  zainteresowania:

historia Polski XX w., Galicja w okresie autonomii oraz dzieje pogranicza śląsko-małopolskiego

w XIX i XX w. Autor książek:  Zarys dziejów kościoła i parafii w Rybarzowicach,  Rybarzowice

2010, Rybarzowice – z kart historii, cz. II, Rybarzowice 2010 (wspólnie z Władysławem Górnym),

100 lat Banku Spółdzielczego w Bystrej 1911-2011, Bystra 2011.

Adam  Leśniak  –  absolwent  kierunku  „stosunki  międzynarodowe”  na  Wydziale  Studiów

Międzynarodowych  i  Politycznych  Uniwersytetu  Jagiellońskiego.  Zawodowo  kierownik

krakowskiego oddziału jednej z firm rentalowych działających na rynku budowlanym. Od wczesnej

młodości  pasjonat  historii,  szczególnie  lokalnej  i  rodzinnej.  Aktualnie  pisze  książkę  na  temat

dziejów swojej rodziny.

Magdalena Maślona – etnolog, absolwentka etnologii i antropologii kulturowej na Uniwersytecie

Jagiellońskim  oraz  członek  zarządu  Fundacji  Sowiarnia,  koordynator  licznych  projektow

edukacyjno-kulturalnych  i  społecznych.  Instruktor  autorskich  zajęć  z  zakresu  edukacji

międzykulturowej dla dzieci i młodzieży.

Dorota  Pałosz  –  historyk,  absolwentka  Uniwersytetu  Pedagogicznego  im.  KEN  w  Krakowie.

Przewodnik w Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach.

Maria  Krystyna  Talaga  –  mgr  inż.  emerytowana  mikrobiolog  żywności,  absolwentka

„Wadowity”,  Szkoły  Laborantek  Medycznych  i  Akademii  Rolniczej  w  Krakowie,  przewodnik

PTTK,  współzałożyciel  Stowarzyszenia  Absolwentów  Liceum  Ogólnokształcącego,

przewodniczący  Zarządu  od  listopada  2007  r.,  inicjatorka  renowacji  nagrobków  profesorów

gimnazjum i liceum na wadowickim cmentarzu parafialnym.



O.  Szczepan  T.  Praśkiewicz  OCD  –  doktor  habilitowany  nauk  teologicznych,  absolwent

Papieskich Wydziałów Teologicznych „Teresianum” i „Marianum” w Rzymie, w latach 1999-2005

prowincjał  Krakowskiej  Prowincji  Karmelitów  Bosych,  obecnie  jej  postulator,  konsultor

watykańskiej  Kongregacji  Spraw Kanonizacyjnych  i  Referatu  Spraw Beatyfikacyjnych  w Kurii

Metropolitalnej w Krakowie, redaktor serii wydawniczej „Świętość kanonizowana”. Opublikował

m.in. książki: La Conferenza Episcopale Polacca in difesa dell’uomo e dei suoi diritti, Roma 1989;

Saint Raphael Kalinowski. An Introduction to his Life and Spirituality, Washington 1998; El Beato

Alfonso Maria Mazurek, Burgos 1999;  Jan Paweł II – Mąż ustawicznej modlitwy, Kraków 2004;

Duchowość  maryjna,  Kraków  2008;  Wybrane  zagadnienia  z  prawa kanonizacyjnego  i  teologii

świętości, Kraków 2013. Mieszka w Wadowicach.

Teresa Putek  – magister bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, emerytowana bibliotekarka

Zespołu  Szkół  nr  1  w  Andrychowie,  członek  Zarządu  Towarzystwa  Miłośników  Andrychowa,

autorka wielu artykułów na temat historii regionu, inicjatorka i współautorka książki z okazji 60-

lecia powstania Zespołu Szkół nr 1 w Andrychowie.

Michał  Siwiec-Cielebon  –  dziennikarz,  historyk-regionalista,  badacz  dziejów  wadowickiego

12 Pułku Piechoty i udziału wadowiczan w działalności niepodległościowej, właściciel Muzeum

Tradycji Niepodległościowej Ziemi Wadowickiej.

Daria  Rusin  –  absolwentka  historii  ze  specjalizacją  archiwistyczną  na  Uniwersytecie

Jagiellońskim,  członek  Zarządu  Towarzystwa  Miłośników  Andrychowa.  Autorka  naukowych

i publicystycznych tekstów dotyczących historii Andrychowa.

Bogdan Szpila  – dziennikarz  Małopolskiej  Kroniki  Beskidzkiej  specjalizujący się  w reportażu

i historii regionu.

Janina Turek  – absolwentka Liceum Ogólnokształcącego w Wadowicach z roku 1978, magister

inżynier informatyki, nauczyciel dyplomowany matematyki i informatyki, w latach 1990 – 2008

wizytator  Kuratorium Oświaty,  od  2008 r.  dyrektor  I  Liceum Ogólnokształcącego im.  Marcina

Wadowity w Wadowicach.

Wiktor Węglewicz – historyk, doktorant IV roku historii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu

Jagiellońskiego. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat jeńców i internowanych Ukraińców

w polskich obozach w latach 1918-1921 (promotor:  dr hab.  Jan Jacek Bruski).  Zainteresowania



naukowe: dzieje jeniectwa w Europie w latach 1914-1924 ze szczególnym uwzględnieniem ziem

polskich,  dzieje wojen polskoukraińskiej  i  polsko-sowieckiej,  historia Armii Czerwonej,  historia

ZSRS. Uczestnik kilkunastu konferencji w Polsce i za granicą, autor kilku artykułów naukowych.

Marcin Witkowski  – historyk,  absolwent  Uniwersytetu Jagiellońskiego,  doktorant  w Instytucie

Historii  Uniwersytetu  Jagiellońskiego.  Badacz  najnowszej  historii  Wadowic,  przygotowuje

rozprawę  doktorską  poświęconą  wadowickiemu  więzieniu  karno-śledczemu  w  okresie

stalinowskim. Kierownik Muzeum Miejskiego w Wadowicach i sekretarz redakcji „Wadovian”.

Michał  Żmuda  –  historyk,  absolwent  Uniwersytetu  Jagiellońskiego  w  Krakowie.  Przewodnik

w Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach.


