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storii Sztuki i Kultury, Wydział Nauk Historycznych (Polska). Zainteresowania naukowe koncen-
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nia naukowe koncentruje na historii Żydów aszkenazyjskich w średniowieczu, ze szczególnym 
uwzględnieniem Śląska, kulturze materialnej Żydów aszkenazyjskich, dziejach ziemi namy-
słowskiej oraz Kinderlandverschickung (KLV). Adres e-mail: stawiarski@interia.pl

Piotr SzuKiel, mgr, doktorant, Instytut Historyczny, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicz-
nych, Uniwersytet Wrocławski (Polska). Zainteresowania naukowe koncentruje na dziejach li-
turgii w średniowiecznej Polsce. Adres e-mail: piotrszukiel@gmail.com

Anna Szylar, dr hab., Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu (Polska). Zainteresowania na-
ukowe koncentruje na dziejach klasztorów żeńskich na ziemiach polskich w XVII–XIX w. Adres 
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