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Życie

codzienne polskich karmelitanek bosych w XVII-XIX wieku (1997), Historia Karmelu
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Tomasz Graff – dr, 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.
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oświęcimski i wadowicki) publikowanych w czasopismach fachowych oraz prasie regionalnej.
Konsultant oraz członek zespołów tematycznych przy NDAP w Warszawie oraz AP w Katowicach
zajmujących się metodyką archiwalną.
Janusz Kotlarczyk – prof. dr hab., geolog, emerytowany profesor zwyczajny Akademii GórniczoHutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, członek rzeczywisty PAN, członek czynny PAU,
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s. Danuta Kozieł CSFN – historyk, archiwistka w Archiwum Prowincji Krakowskiej
Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu.
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PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu; członek Grupy Badawczej „Inicjatywa Helwecka”.
Jego zainteresowania badawcze skupiają się na procesach integracji europejskiej, obszarze państw
niemieckojęzycznych – w szczególności na Liechtensteinie (historia, polityka zagraniczna, systemy
polityczne) a także na dziejach Wadowic i najbliższych okolic. Autor i współautor kilku książek
oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych – w tym także dotyczących Wadowic. W 2013 r.
opublikował pracę System polityczny Księstwa Liechtensteinu (Wydawnictwo UJ).
Karolina Krzeszowska – politolog, absolwentka Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa
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prowadzi badania w dolinie rzeki Skawy, których owocem są publikacje oraz wystąpienia
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