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Noty o autorach

Kazimierz Dryja  – ur.  15 października 1915 r.  w Ropczycach. W lutym 1938 r.  powołany do

odbycia  służby wojskowej  w 6  Pułku  Artylerii  Lekkiej,  stacjonującym w Krakowie-Łobzowie.

Udział w kampanii wrześniowej 1939 r. rozpoczął od bitwy pod Ćwiklicami w dniu 2 września –

zakończył zaś po rozbiciu oddziału w miejscowości Turobin w dniu 17 września. Za męstwo na

polu walki odznaczony został srebrnym krzyżem Virtuti Militari. Po wojnie ukończył leśnictwo na

Uniwersytecie  Jagiellońskim.  Pracował  w  Państwowej  Agencji  Drzewnej  „PAGED”,  Zarządzie

Lasów Państwowych w Krakowie a następnie w Najwyższej Izbie Kontroli. Na emeryturę przeszedł

w 1980 r. W roku 2015, z okazji 100. rocznicy urodzin awansowany został na porucznika Wojska

Polskiego. Zmarł 13 grudnia 2018 r.

Paweł  Figlewicz  –  doktorant  na  Wydziale  Historii  i  Dziedzictwa  Kulturowego  Uniwersytetu

Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Napisał książkę Królewskie miasto Dobczyce: od czasów

najdawniejszych do wspołczesności, Kraków 2015.

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

na  temat  historii  techniki,  historii  rodziny oraz  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: „Ordynariat Polowy WP”, „Moje miasto Tarnów”,

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

i innych. Autor książki  Tarnowianie w drodze do niepodległości 1914-1918. Wspołautor książek:

Dzieje Diecezji  Tarnowskiej  (tom V i VI);  Klasztory w życiu Jasła na przestrzeni jego dziejów;

Wybrane  zagadnienia  z  dziejów  Kalwarii  Zebrzydowskiej.  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.  Aktualnie



przygotowuje książkę: Biskup Karol Pękala (1902-1968) w aktach bezpieki i partii.

Tomasz Kargol – dr hab., adiunkt w Instytucie Historii UJ. Ukończył studia (1999) i doktoryzował

się (2002) na Uniwersytecie Jagiellońskim. Specjalizuje się w badaniach nad dziejami społeczno-

gospodarczymi ziem polskich w XIX i XX w. oraz dziejami Galicji.

Daniel Korbel  – absolwent i doktorant Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Pod kierunkiem prof. dr. hab. Józefa Ciągwy przygotowuje rozprawę doktorską dot. ustroju Śląska

zaolziańskiego pod polskim prawem. Od 2013 r. publikuje artykuły dotyczące polsko-czeskiego

sporu  granicznego  z  pierwszej  połowy XX  w.  na  łamach  czasopism:  „Pamiętnik  Cieszyński”,

„Polityka”, „Le Monde diplomatique – edycja polska” i „Wojna REVUE”.

Marta  Muranowicz  –  studentka  psychologii,  pasjonatka  historii  Polski,  w  szczególności

dotyczącej  kobiet  w  pierwszej  połowie  XX  w.,  rekonstruktorka.  Prezes  stowarzyszenia

Ogólnopolska  Grupa  Rekonstrukcji  Historycznej  Przysposobienia  Wojskowego  Kobiet.

Wolontariuszka stowarzyszenia Paczka dla Bohatera udzielającego pomocy kombatantom.

Andrzej Nowakowski –  dr hab. n. prawnych, dr hab. n. o kulturze fizycznej, pracuje aktualnie

PWSZ w Tarnowie. Autor około 260 publikacji z zakresu kultury fizycznej, prawa i historii. Jest

autorem i współautorem książek o sokolstwie i kolejnictwie. W 2012 r. odznaczony został Krzyżem

Wolności i Solidarności, a w 2017 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

O. Szczepan T. Praśkiewicz OCD  – dr hab. n. 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.

Joanna  Pytlowska-Bajak  –  etnolog,  absolwentka  Uniwersytetu  Jagiellońskiego,  pracownik

Muzeum Miejskiego w Wadowicach, współorganizator wystawy „Wadowice – miasto, w którym



wszystko  się  zaczęło”.  Koordynator  projektów:  „Badania  nad  współczesną  duchowością  gminy

Wadowice w kontekście przemian kultury ludowej” oraz „Oblicza kobiet”.

Daria  Rusin  –  absolwentka  historii  ze  specjalizacją  archiwistyczną  na  Uniwersytecie

Jagiellońskim,  członkini  Zarządu  Towarzystwa  Miłośników  Andrychowa.  Współtwórczyni

archiwum  społecznego  powstającego  przy  Izbie  Regionalnej  Ziemi  Andrychowskiej.  Autorka

naukowych i publicystycznych tekstów dotyczących historii Andrychowa.

Michał  Siwiec-Cielebon  –  dziennikarz,  regionalista,  badacz  dziejów  wadowickiego  12  Pułku

Piechoty i  udziału wadowiczan w działalności  niepodległościowej,  właściciel  Muzeum Tradycji

Niepodległościowej Ziemi Wadowickiej.  W 2018 r. odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności

oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Weronika Tyrybon – uczennica I LO im. Marcina Wadowity w Wadowicach, laureatka konkursu

historycznego  „Sprawa  Polska  podczas  I  wojny  światowej  i  wkład  nauczycielstwa  polskiego

w odzyskanie niepodległości”.

Karol Witkowski –  geograf,  asystent w Zakładzie Geoinformacji  i  Badań Geośrodowiskowych

Uniwersytetu  Pedagogicznego  im.  KEN  w  Krakowie,  członek  Stowarzyszenia  Geomorfologów

Polskich, przewodnik beskidzki. Zajmuje się problemami geomorfologii fluwialnej, antropopresją

w dolinach karpackich i  turystyką kulturową. W badaniach do rozprawy doktorskiej  podejmuje

problem kształtowania rzeźby w dolinie Skawy.

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

Historii UJ. Badacz najnowszej historii Wadowic, przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą

wadowickiemu  więzieniu  karno-śledczemu  w  okresie  stalinowskim.  Kierownik  Muzeum

Miejskiego w Wadowicach i sekretarz redakcji rocznika „Wadoviana”.

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

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

Dorota Żywczak  – doktorantka na Wydziale Historii  i  Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu

Papieskiego Jana Pawła II  w Krakowie.  Przygotowuje dysertację dotyczącą życia i  działalności

biskupa krakowskiego z XIV w. – Jana Grotowica.


