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

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

Literackiego”, twórca 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.
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Historii  Sztuki  i  Kultury  Uniwersytetu  Papieskiego  Jana  Pawła  II  w  Krakowie.  Jego

zainteresowania badawcze skupiają się wokół problematyki archeologicznej związanej z okresem
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Rynku Głównym w latach 2005-2011,  jak również zajmował się tematyką zamków i obiektów

obronnych, badając m.in.: Bobolice, Mirów, Rabsztyn, Cieszyn, Graboszyce i Mirosławiec.

Jego  pasją  jest  historia  piwowarstwa.  Jest  członkiem-założycielem  Polskiego  Stowarzyszenia

Piwowarów Domowych. W swoim domowym browarze pracuje nad odtwarzaniem historycznych

receptur.

O.  Honorat  Gil  OCD  –  karmelita  bosy,  dr  hab.  Wydał  listy  i  konferencje  św.  Rafała

Kalinowskiego,  jest  także  autorem  jego  biografii  (1984).  Ponadto  opublikował  m.in.   Życie

codzienne  polskich  karmelitanek  bosych  w  XVII-XIX  wieku (1997),  Historia  Karmelu

Terezjańskiego (2002), Karmelici bosi w Wadowicach (2003). Mieszka w Wadowicach.

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.



Paweł Hudzik – historyk, archiwista, od 1994 r. kierownik Oddziału Archiwum Państwowego w

Oświęcimiu, autor kilkunastu artykułów dotyczących archiwistyki oraz historii regionalnej (powiat

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 Górniczo-

Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, członek rzeczywisty PAN, członek czynny PAU,

założyciel i Honorowy Przewodniczący Komisji Geoinformatyki PAU.

s.  Danuta  Kozieł  CSFN  – historyk,  archiwistka  w  Archiwum  Prowincji  Krakowskiej

Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu.

Krzysztof Koźbiał – dr,  adiunkt w Instytucie Europeistyki UJ, wykładowca Instytutu Politologii

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

Tischnera w Krakowie, pracownik Muzeum Miejskiego w Wadowicach.

Konrad Meus – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii; adiunkt w Katedrze Historii XIX w.

Instytutu  Historii  Uniwersytetu  Pedagogicznego  im.  KEN  w  Krakowie.  Autor  kilkunastu  publikacji

poświęconych  historii  Wadowic  i  regionu,  w  tym  m.in.:  książki  zatytułowanej:  Wadowice  1772-1914.

Studium przypadku miasta galicyjskiego (Kraków 2013).  Obecnie  przygotowuje monografię  poświęconą

dziejom społeczno-gospodarczym Wadowic w latach I wojny światowej oraz pracuje nad historią miasta

Kęty w okresie porozbiorowym. Jego główne zainteresowania badawcze skupiają się wokół następujących

zagadnień: historia społeczno-gospodarcza monarchii habsburskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Galicji;

badania nad rozwojem miast galicyjskich w XIX wieku; historia i działalność instytucji gospodarczych w

XIX  i  w  I  połowie  XX  wieku;  gospodarka  i  społeczeństwo  Lwowa  w  latach  1772-1918.  Uczestnik

międzynarodowego zespołu naukowego „Galicja 1772-1918”. Od 2012 roku działa w polsko-ukraińskim

zespole grantowym, którego celem jest  Inwentaryzacja materiałów historycznych dotyczących gospodarki

Galicji  w  latach  1772-1867  ze  zbiorów  archiwów  i  bibliotek  Polski,  Austrii  i  Ukrainy. Wiceprezes



Towarzystwa  Miłośników  Ziemi  Wadowickiej.  Członek  Towarzystwa  Miłośników  Historii  i  Zabytków

Miasta Krakowa, gdzie współtworzy Komisję ds. Młodzieży. Stypendysta Fundacji Lanckorońskich na rok

2014.

Jagoda Polak – kulturoznawca, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik Muzeum

Miejskiego w Wadowicach, koordynator projektów filmowych dla dzieci w Kinie Centrum.

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.

Stanisław  Sławiński  – historyk  sztuki,  absolwent  Uniwersytetu  Jagiellońskiego,  badacz

zatrudniony w PKZ "Arkona" S.A.  Jego zainteresowania  badawcze koncentrują  się  na różnych

typach zabudowy miejskiej. Jest autorem szeregu opracowań i prac badawczych, m. in. dotyczących

najstarszej zabudowy uniwersyteckiej (piwnice Collegium Maius i Collegium Minus). Brał udział w

badaniach Rynku Głównego w Krakowie, w latach 2005-2011. Współautor (ze Sławomirem Dryją)

monografii Krakowskie słodownie przełomu XVI i XVII wieku.

Karol  Witkowski  – magistrant  geografii  Uniwersytetu  Pedagogicznego  w Krakowie,  w  pracy

dyplomowej  podejmuje  kwestię  współczesnych  zmian  morfologii  dna  doliny  Skawy;  członek

Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich;  przewodnik beskidzki  zrzeszony w Studenckim Kole

Przewodników Górskich w Krakowie.

Marcin  Witkowski  – historyk,  absolwent  Uniwersytetu  Jagiellońskiego,  pracownik  Muzeum

Miejskiego  w  Wadowicach,  badacz  historii  Wadowic  ze  szczególnym  uwzględnieniem  historii

społeczno-politycznej miasta w okresie PRL oraz dziejów wadowickiego zakładu karnego.

Piotr  Wyrobiec –  historyk  absolwent  Uniwersytetu  Jagiellońskiego;  obecnie  dyrektor

Wadowickiego Centrum Kultury.



Grzegorz  Wysmołek  – magistrant  geografii  Uniwersytetu  Pedagogicznego,  z  zamiłowania

dziennikarz.  Od  2013  r.  członek  zwyczajny Stowarzyszenia  Geomorfologów Polskich,  którego

zainteresowania  badawcze  skupiają  się  głównie  wokół  geomorfologii  fluwialnej.  Od  kilku  lat

prowadzi  badania  w  dolinie  rzeki  Skawy,  których  owocem  są  publikacje  oraz  wystąpienia

konferencyjne.

Franciszek Ziejka – prof.  dr  hab.,  historyk  literatury polskiej,  członek PAU i  polskiego PEN

Clubu, wykładał literaturę m.in. na Uniwersytecie Aix Marseille, Uniwersytecie Lizbońskim oraz w

Institut  national  des  Langues  et  Civilisations  orientales  w  Paryżu.   Dziekan  Wydziału

Filologicznego UJ, prorektor a w latach 1999-2005 rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.


