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Igor Borkowski – profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskie-
go i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy 
we Wrocławiu; zajmuje się językiem propagandy politycznej w pra-
sie polskiej (m.in. Świt wolnego słowa. Język propagandy politycznej 
w prasie 1981–1995, Wrocław 2003), teorią i praktyką reportażu 
(m.in. Reportaż bez granic? Teoria – praktyka dziennikarska – zja-
wiska medialne, Wrocław 2010), był dziennikarzem prasowym, w la-
tach 2002–2005 rzecznik prasowy Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 igor.borkowski@uni.wroc.pl

Piotr chmielowiec – historyk, absolwent WSP w Rzeszowie (obecnie 
Uniwersytet Rzeszowski), pracownik OBEP IPN w Rzeszowie, zaj-
muje się najnowszą historią Polski. Autor m.in. Urząd Bezpieczeń-
stwa w Łańcucie, Rzeszów 2006, Urząd Bezpieczeństwa w Brzo-
zowie 1944–1956, Rzeszów 2008, wstęp i opracowanie naukowe: 
Jerzy Kostiuk, Czy tak być musiało? Wspomnienia z zesłania do 
sowieckiego Kazachstanu i służby w 2. Korpusie gen. Władysława 
Andersa (1939–1947), Rzeszów 2010.

 piotr.chmielowiec@ipn.gov.pl
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Marcin jarząbek (ur. 1984) – doktorant w Zakładzie Antropologii His- 
torycznej Instytutu Historii UJ; przygotowuje pracę doktorską 
o pamięci zbiorowej weteranów I wojny światowej; współautor Ele-
mentarza historii mówionej, w latach 2009–2011 sekretarz zarządu 
Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej.

 m.jarzabek@onet.eu

Bogusław Kleszczyński – absolwent UMCS w Lublinie, historyk, pra-
cownik OBEP IPN w Rzeszowie, zajmuje się dziejami oporu spo-
łecznego po II wojnie światowej na terenie Polski południowo- 
-wschodniej i źródłami do dziejów Armii Krajowej. 

 boguslaw.kleszczynski@ipn.gov.pl

grzegorz Kowal (ur. 1987) – doktorant w Instytucie Historycznym Uni-
wersytetu Wrocławskiego, współpracownik Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej; interesuje się historią PRL i III RP. Kie-
ruje programami zbierania relacji świadków w Ośrodku „Pamięć 
i Przyszłość”. 

 kowal.hist@gmail.com

Wiktoria Kudela-świątek – absolwentka studiów magisterskich w za-
kresie historii i filologii rosyjskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
doktorantka w Zakładzie Dziejów Historiografii i Metodologii Hi-
storii w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka 
projektu oral history pt.: Z ziemi kazachskiej do Polski... i dwóch 
tomów serii o tym samym tytule. Członek Polskiego Towarzystwa 
Historii Mówionej. Członek redakcji „Krakowskiego Pisma Kreso-
wego”. Zajmuje się problematyką oral history, miejsc pamięci i kra-
jobrazu kulturowego, świadomości historycznej i pamięci zbioro-
wej Polaków w krajach b. Związku Sowieckiego.

 sth_2004@o2.pl

Marta Kurkowska-Budzan (ur. 1971) – dr hab. nauk historycznych, ad-
iunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypen-
dystka Remarque Institute, New York University (2001) oraz Uni-
ted States Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie (2002). 
Członek redakcji amerykańskiego czasopisma naukowego „Oral 
History Review”, polskich czasopism naukowych: „Historyka.  
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Studia Metodologiczne”, nowo powstałych: „Stan Rzeczy”, „Rocz-
nik Antropologii Historii”, współpracownik kanadyjskiego „Oral 
History Forum d’histoire oral”. Autorka książek: Antykomuni-
styczne podziemie zbrojne na Białostocczyźnie. Analiza współczes-
nej symbolizacji przeszłości (Kraków 2009), Historia zwykłych lu-
dzi. Angielska historiografia dziejów społecznych (Kraków 2003), 
współredaktorka Oral History. Challenges of Dialogue (Amsterdam
–Philadelphia 2009).

 marta.kurkowska-budzan@uj.edu.pl

Izabela lewandowska – historyk, dydaktyk, regionalista, doktor nauk 
humanistycznych, obecnie adiunkt w Instytucie Historii i Stosun-
ków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie. Autorka i współautorka prac z zakresu dydaktyki, re-
gionalistyki (m.in.: Scenariusze lekcji historii, t. 1–4, Ustroń 1998–
2006; Historyczna świadomość regionalna. Z badań nad młodzieżą 
licealną Warmii i Mazur, Olsztyn 2003; Śladami polskich szkół na 
południowej Warmii 1929–1939. W 80-lecie ich utworzenia, Ol-
sztyn 2010). Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Historycz-
nego oddział Olsztyn, sekretarz Komisji Kultury Towarzystwa Na-
ukowego im. W. Kętrzyńskiego, członek Towarzystwa Naukowego 
„Pruthenia”, Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej, Społecz-
nego Komitetu Ratowania Dawnych Cmentarzy na Warmii i Ma-
zurach i innych. 

 iza.lewandowska@uwm.edu.pl

Dariusz Misiejuk (ur. 1978) – historyk, absolwent Instytutu Historycz-
nego Uniwersytetu Wrocławskiego, pracownik Oddziału IPN we 
Wrocławiu. Zainteresowania badawcze: historia Kościoła w Polsce; 
dzieje i kultura regionu Głubczyc po II wojnie światowej; ruch lu-
dowy w kraju i na emigracji po II wojnie światowej. 

 dariusz.misiejuk@ipn.gov.pl

Maciej Pęcherz (ur. 1987) – historyk, absolwent Instytutu Historycz-
nego Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek Studenckiego Koła 
Naukowego Historyków im. Karola Maleczyńskiego. W kręgu jego 
zainteresowań badawczych znajduje się historia mówiona.

 mp_258@o2.pl
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lucyna Ratkowska-Widlarz – antropolożka kultury, pedagożka, dok-
tor nauk humanistycznych. Pracuje w Zakładzie Kulturoznawstwa 
w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. 

 lucyratko@gmail.com

Piotr Sroka (ur. 1982) – historyk, doktor nauk humanistycznych, współ-
pracownik Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”. Zajmuje się powojenny-
mi dziejami ziem zachodnich i północnych, a szczególnie Dolnego 
Śląska. Specjalizuje się w historii turystyki.

 psroka@pamieciprzyszlosc.pl

 
joanna Wawrzyniak – socjolożka i historyczka, doktor nauk społecz-

nych, kierownik Międzyzakładowej Pracowni Pamięci Społecznej 
w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się 
pamięcią i historią społeczną XX wieku. Autorka książek ZMP 
w terenie (Warszawa 2001), ZBoWiD i pamięć drugiej wojny świato-
wej 1949–1989 (Warszawa 2009), Buntownicy. Polskie lata 70. i 80. 
(wraz z Anką Grupińską, Warszawa 2011). Obecnie, między inny-
mi, realizuje projekt biograficzny dotyczący pamięci prywatyzacji 
warszawskich zakładów pracy. W 2009 r. wyróżniona stypendium 
Fundacji Tygodnika „Polityka” dla młodych naukowców. 

 wawrzyniakj@is.uw.edu.pl

Piotr zubowski (ur. 1989) – student historii i historii sztuki na Uniwer-
sytecie Wrocławskim.

 zubik_77@o2.pl


