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 Andrzej Fryś
 Emerytowany inżynier mechanik, historyk amator, autor kilkudziesięciu artyku-
łów na temat historii techniki, historii rodziny oraz historii Andrychowa. Wiceprezes 
Towarzystwa Miłośników Andrychowa.

 Paweł Glugla
 Doktor nauk humanistycznych w  specjalności historia, absolwent Akademii 
Medycznej im. M. Kopernika w Krakowie, studiów podyplomowych w Krakowskiej 
Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego, specjalność I stopnia w zakresie epidemio-
logii i higieny. Autor książek, tekstów publikowanych w periodykach naukowych i po-
pularnonaukowych oraz portalach internetowych. Od 1998 r. stały współpracownik 
wydawnictwa Ambrozja. 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 po-
wojennej Polsce oraz dzieje obu wojen światowych.

 Ewelina Kazienko
 Historyk, absolwentka studiów magisterskich na kierunku historia w Instytucie Hi-
storii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Zaintereso-
wania badawcze: średniowiecze Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii Kościo-
ła (kult świętych, patrocinia, dzieje zakonów, diecezja krakowska), historia regionalna 
(Małopolska). Autorka artykułów i recenzji naukowych na łamach czasopism: „Nasza 
Przeszłość”, „Res Historica”, „Klio. Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszech-
nym”. Współpracuje z  portalami historycznymi Historykon.pl, NowaStrategia.org. 

 Daniel Korbel
 Absolwent Wydziału Prawa i  doktorant Wydziału Humanistycznego Uniwer-
sytetu Śląskiego w Katowicach. Pod kierunkiem prof. UŚ dr. hab. Miłosza Skrzypka 
przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą wojny o Śląsk Cieszyński w 1919 r. Od 
2013 r. publikuje artykuły dotyczące polsko-czeskiego sporu granicznego w pierwszej 
połowie XX w. m.in. na łamach czasopism: „Slezský sborník” „Pamiętnik Cieszyński”, 
„Těšínsko”, „Kalendarz Cieszyński”, „Polityka” i „Polska Zbrojna”.

Noty o autorach
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 Andrzej Kotowiecki
 Wadowiczanin (ur. 1954 r.), absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w  Krako-
wie, z wykształcenia prawnik, z zawodu prokurator, z zamiłowania historyk, geolog, 
religioznawca, kolekcjoner i podróżnik. Autor kilku książek oraz licznych artykułów 
z zakresu prawa karnego, międzynarodowego i konstytucyjnego, a także archeologii, 
historii, numizmatyki, filatelistyki, meteorytyki i fantastyki. Publikował w takich cza-
sopismach, jak: „Meteoritics & Planetary Science” (USA), „Ius et Administratio” (Uni-
wersytet Rzeszowski), „Acta Societatis Metheoriticae Polonorum” (Polskie Towarzy-
stwo Meteorytowe), „Kwartalnik Meteoryt”, „Biuletyn Polarny”, „Prokuratura i Prawo”, 
„Nadskawie”, „Filatelista”, „Głos Ziemi Cieszyńskiej”, „Eko Świat”, „Nieznany Świat”, 
„Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, „Fundacja Nautilius”. Stały współpra-
cownik portalu dziennikarskiego Pressmania.pl, Fundacji Nautilius oraz miesięcznika 
„Nieznany Świat”. Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Meteorytowego. Uczest-
nik Międzynarodowych Konferencji Polarnych.

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

 Krzysztof Koźbiał
 Profesor UJ, doktor habilitowany, dyrektor Instytutu Studiów Europejskich na 
Wydziale Studiów Międzynarodowych i  Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie, politolog i historyk. Zainteresowania naukowe związane przede wszyst-
kim z systemami politycznymi, procesem integracji europejskiej, polityką zagraniczną 
i wewnętrzną państw europejskich (w szczególności mikropaństw, obszaru niemiec-
kojęzycznego i państw Europy Środkowej). Autor ponad 110 publikacji naukowych, 
w tym również dotyczących Wadowic i najbliższych okolic. Członek Rady Dyscypliny 
Nauki o polityce i administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Członek Polsko-Cze-
skiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, od 2019 
r. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich. Członek 
Rady Naukowej Stowarzyszenia Visegrad coetus Association.
W ramach programów Erasmus+ (wcześniej Erasmus) i CEEPUS prowadził zajęcia na 
uniwersytetach w Bańskiej Bystrzycy i Preszowie (Słowacja), Chemnitz (Niemcy) i Pi-
liscsaba (Węgry). Badania naukowe i staże odbył m.in. na Ruhr-Universität w Bochum 
oraz Technische Universität w Chemnitz (Niemcy), w archiwach czeskich i niemiec-
kich oraz w Liechtenstein-Institut w Bendern (Liechtenstein).



297297

N o t y  o  A u t o r a c h

 Joanna Małocha
 Magister historii i  archeologii, doktor nauk humanistycznych oraz licencjono-
wany archiwista i  tutor akademicki. Od 2006 r. zatrudniona na Wydziale Historii 
i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, była 
również wykładowcą w Instytucie Kulturoznawstwa Bliskiego i Dalekiego Wschodu 
UJ oraz na Wydziale Filozoficznym Akademii Ignatianum. Obszar jej zainteresowań 
badawczych obejmuje świadectwa kultu męczenników i miejsc świętych, od dowodów 
archeologicznych poczynając, a na archiwaliach zakonnych kończąc. Ubocznie zajmu-
je się także sztuką i literaturą egipskich chrześcijan oraz metodyką nauczania języka 
koptyjskiego.

 Andrzej Nowakowski
 Doktor habilitowany nauk prawnych, doktor habilitowany nauk o kulturze fizycz-
nej. W latach 2002-2018 był profesorem uczelni w ówczesnej Katedrze Nauk Huma-
nistycznych Wydziału WF Uniwersytetu Rzeszowskiego. Obecnie (od 2018 r.) pracuje 
w Katedrze WF w ramach Wydziału Ochrony Zdrowia PWSZ w Tarnowie. Jest auto-
rem (współautorem) ok. 300 publikacji z zakresu kultury fizycznej, historii i prawa. 
Wypromował 3 doktorów i 6 razy pełnił funkcję recenzenta w przewodach doktor-
skich, raz recenzując rozprawę habilitacyjną.
Od 1996 r. działa w Polskim Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”. Za działalność 
solidarnościową w 2012 r. otrzymał Krzyż Wolności i Solidarności, a w 2017 r. odzna-
czony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2019 r. szef Urzę-
du ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych nadał mu uprawnienia przysługujące 
byłym działaczom opozycji antykomunistycznej. W 2020 r. uzyskał tytuł Honorowego 
Obywatela Gminy Stryszów, a w 2021 r. burmistrz Wadowic udekorował go okoliczno-
ściowym medalem 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II.

 Mirosław Płonka
 Asystent w Katedrze Historii Nowożytnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN 
w Krakowie, historyk sztuki (absolwent Instytutu Historii Sztuki UJ) i teatrolog (Ka-
tedra Performatyki Przedstawień UJ), doktorant na kierunku historia w  Instytucie 
Historii i Archiwistyki UP. Autor pracy magisterskiej pt. Finis theatri sacri? Wpływ 
reform liturgicznych Soboru Trydenckiego i  Soboru Watykańskiego II na parateatral-
ne elementy kulturowego dziedzictwa Kościoła katolickiego, za którą otrzymał nagrodę 
specjalną Fundacji Wspierania Kultury IRSA. Sekretarz redakcji „Rocznika Krakow-
skiego”. Założyciel studenckiego czasopisma naukowego AKS ODK UJ „Skarbniczka”. 
Organizator i inwentaryzator Archiwum Parafii Stryszów.
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 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.

 o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD
 Doktor habilitowany nauk teologicznych, absolwent Papieskich Wydziałów Teo-
logicznych „Teresianum” i  „Marianum” w  Rzymie, w  latach 1999-2005 prowincjał 
Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych, od 1998 r. konsultor, a  obecnie relator 
watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Autor wielu artykułów z dziedziny 
duchowości i hagiografii. Opublikował m.in. książki: La Conferenza Episcopale Polacca 
in difesa dell’uomo e dei suoi diritti, Roma 1989; Saint Raphael Kalinowski. An Intro-
duction to his Life and Spirituality, Washington 1998; El Beato Alfonso Maria Mazurek, 
Burgos 1999; Jan Paweł II – mąż ustawicznej modlitwy, Kraków 2004; Duchowość ma-
ryjna, Kraków 2008; Wybrane zagadnienia z prawa kanonizacyjnego i teologii świętości, 
Kraków 2013; Niebo Karmelu. Święci i  błogosławieni Rodziny Karmelitańskiej, Prze-
myśl–Wadowice 2018. Mieszka w Rzymie.

 Joanna Pytlowska-Bajak
 Etnolog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik Muzeum Miej-
skiego 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.

 Krzysztof Tunia
 Doktor nauk humanistycznych, pracownik naukowy Instytutu Archeologii i Et-
nologii PAN – Ośrodka Archeologii Gór i Wyżyn w Krakowie, kierownik Pracowni 
Archeologicznej w Igołomi. Zainteresowania badawcze: prahistoria Karpat, zachod-
niomałopolskiej wyżyny lessowej oraz peruwiańskich Andów. Uczestnik wielu projek-
tów naukowych dotyczących tych terenów oraz ekspedycji badawczych na Słowacji, 
Ukrainie i w Peru.

 ks. Krzysztof Tyburowski
 Dyplom „in teologia e scienze patristiche” (1996), a  następnie licencjat (1996) 
i doktorat (1999) uzyskał w rzymskim Augustinianum. Był wykładowcą Wyższych Se-
minariów Duchownych w Rzeszowie, Lwowie i Instytucie Nauk Religijnych w Gródku 
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oraz pracownikiem naukowym Wydziału Historii i  Dziedzictwa Kulturowego Uni-
wersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (2007-2015). Obecnie pełni funkcję 
kapelana irlandzkiej Polonii w Limerick.

 Katarzyna Węgorowska
 Lingwokulturolog, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, od 1996 r. kierownik 
stworzonej przez siebie Pracowni Języka i  Kultury Ludowej Uniwersytetu Zielono-
górskiego, inicjatorka i redaktor naukowa cyklu Studia Kresowe, twórczyni lit(h)olin-
gwistyki (a w  jej obrębie ambronimii, gemmonimii, gliptonimii, tezauronimii) oraz 
konch(i)olingwistyki, recenzent naukowa serii Rzemiosło artystyczne i  wzornictwo 
w Polsce. Biżuteria w Polsce wydawanej staraniem Toruńskiego Oddziału Stowarzysze-
nia Historyków Sztuki.

 Marcin Witkowski
 Historyk, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorant w Instytucie Historii 
UJ. Badacz najnowszej historii Wadowic, przygotowuje rozprawę doktorską poświę-
coną wadowickiemu więzieniu karno-śledczemu w okresie stalinowskim. Kierownik 
Muzeum Miejskiego w Wadowicach i sekretarz redakcji rocznika „Wadoviana. Prze-
gląd historyczno-kulturalny”.

 Wiesława Teresa Wójcik 
 Doktor nauk humanistycznych, nauczycielka, historyk literatury, edytor. Tytuł 
magistra filologii polskiej uzyskała w 1987 r. w Wyższej Szkole Pedagogicznej (obecnie 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego) w Kielcach. W 1999 r. ukończyła tu studia pody-
plomowe w zakresie języka polskiego w reformowanej szkole, a w roku 2011 studia 
podyplomowe w zakresie etyki i filozofii religii w Uniwersytecie Jagiellońskim w Kra-
kowie. Od roku 2009 współpracuje z działającą przy PAU w Krakowie Herbaciarnią 
Naukową „Aromaty Wiedzy” powołaną przez Fundację Panteon Narodowy Na Skałce. 
Od roku 1987 jest nauczycielką języka polskiego i etyki w Szkole Podstawowej nr 5 
w Wadowicach. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskała w 2019 r. na podsta-
wie dysertacji „Odchodzę bez lęku”. Dziennik i inne dokumenty ostatnich lat życia Emila 
Zegadłowicza.
 Opublikowała epistolarny tom pt. Mistrz i Maria: listy Emila Zegadłowicza i Marii 
Parafińskiej 1937-1941, Kielce 2017; jest także współautorką edycji spisanego przez 
Lucjana Zawistowskiego Pamiętnika wygnańca z roku 1863, Kielce 2015. Artykuły na-
ukowe publikowała m.in. w tomie zbiorowym Dziecko – literatura – sztuka – język, red. 
R. Starz, Kielce 2016, oraz w „Roczniku Biblioteki Uniwersyteckiej UJK”, Kielce 2018.
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 s. Elżbieta. E. Wróbel CSFN
 Doktor nauk humanistycznych, adiunkt na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kul-
turowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Zainteresowania ba-
dawcze: historia powszechna i historia Kościoła w czasach nowożytnych, przemiany 
obyczajowe i religijne zachodzące w społeczeństwie w ciągu stuleci, ze szczególnym 
uwzględnieniem historii rodziny.

 Michał Żmuda
 Historyk, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w  Krakowie. Wieloletni pra-
cownik Informacji Turystycznej w Wadowicach. Współautor publikacji promocyjno-
-informacyjnych.


