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dr Anna Badura, historyk i archiwista, pracownik OBUiAD w Katowicach. Współ
autorka m.in. edycji źródeł UB a młodzieżowe organizacje antykomunistyczne w latach 
1945-1954 na Górnym Śląsku i Podbeskidziu. Metody operacyjne aparatu bezpieczeń
stwa w świetle dokumentów (Katowice 2010).

dr Dariusz Burczyk (ur. 1975 r.), historyk i archiwista, pracownik OBUiAD IPN 
w Gdańsku. Zajmuje się historią sądownictwa specjalnego i wojskowego na Pomorzu 
Gdańskim w latach 1945-1956. Autor m.in. monografii Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdań
sku (1946-1955) (Gdańsk 2012).

Piotr Byszewski (ur. 1964 r.), historyk, pracownik BUiAD IPN w Warszawie. Autor 
edycji źródeł Działania Służby Bezpieczeństwa wobec organizacji „Ruch” (Warszawa 
2008).

Joanna Dardzińska (ur. 1975 r.), historyk i archiwista, pracownik OBUiAD IPN we 
Wrocławiu. Zajmuje się edycją źródeł oraz podejmuje działania związane z promowa
niem zasobu archiwalnego IPN. Autorka m.in. publikacji Ulotki, hasła, anonimy. Formy 
indywidualnego sprzeciwu wobec systemu komunistycznego w Polsce w okresie 1945-1989 
(Warszawa 2015).

Ivane Dżachua, kapitan policji, kierownik Wydziału 2 Archiwum MSW Gruzji. 
Współautor książki Interior and Security Ministers o f the 20th Century (Tbilisi 2013).

Łukasz Grabowski (ur. 1981 r.), historyk i archiwista, pracownik BUiAD IPN 
w Warszawie. Zajmuje się głównie historią formacji Wojsk Ochrony Pogranicza, ze 
szczególnym uwzględnieniem pionu zwiadu WOP.

Oleksandr Jakubiec (ur. 1972 r.), historyk. Absolwent Przykarpackiego Uniwersy
tetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku, naczelnik Wydziału Redak- 
cyjno-Wydawniczego w państwowym Wydawnictwie Encyklopedycznym.

dr Stanisław Koller (ur. 1956 r.), historyk i archiwista, pracownik BUiAD IPN 
w Warszawie. Zajmuje się przemianami zachodzącymi w społeczeństwie rosyjskim 
i polskim w czasach najnowszych. Autor publikacji Odrodzenie Kościoła katolickiego 
na Syberii (Kraków 2001) oraz Postsowiecka religijność katolików na Syberii 
(Kraków 2003).

Michał Kopczyński (ur. 1977 r.), archiwista, kierownik Referatu Ewidencji i Infor
macji OBUiAD IPN w Łodzi. Współautor edycji źródeł Stan wojenny w regionie łódz
kim w dokumentach Służby Bezpieczeństwa (Warszawa-Łódź 2008).
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prof. dr hab. Wojciech Kunicki (ur. 1955 r.), polonista, germanista, tłumacz, pra
cownik Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się twór
czością Ernsta oraz Friedricha Georga Juengerów i tłumaczy ich książki. Autor m.in. 
publikacji dotyczących Śląska (seria: „Schlesische Grenzgaenger”, 5 t.; seria: „Deutsch
-Polnischer Kulturtransfer”, 5 t.; seria: „Biblioteka Ślężańska”, 6 t.). Ostatnio zrealizo
wał międzynarodowy projekt Narodowego Centrum Nauki poświęcony dziejom 
germanistyki polskiej.

dr W ladimer Łuarsabiszwili, archiwista, analityk. Autor m.in. publikacji: An Over
view o f  The Dissident Movement in Georgia w: The Dissident Movement in Czechoslo
vakia and Georgia (Brief Review), Tbilisi 2013 (s. 292-310); Exilioruso interior en la 
Rusialeninista: el caso de Fiódor Sologüb, „Historia Actual Online” 2013,nr31,s. 41-51.

dr inż. Bertram Nickolay (ur. 1953 r.), specjalista w dziedzinie elektroniki, od 1981 r. 
pracownik naukowy Instytutu Fraunhofera do spraw Systemów Produkcyjnych i Tech
nik Konstrukcyjnych w Berlinie. Stworzył zespół ds. obróbki obrazu, obecnie kieruje 
działem techniki bezpieczeństwa. Światową sławę zyskał dzięki pracom z dziedziny 
zautomatyzowanej wirtualnej rekonstrukcji zniszczonych dokumentów i projektowi od
twarzania zniszczonych dokumentów Stasi.

dr Bartłomiej Noszczak (ur. 1976 r.), historyk, pracownik OBEPIPN w Warszawie. 
Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących najnowszej historii 
Polski, m.in.: Polityka państwa wobec Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w okresie 
internowania prymasa Stefana Wyszyńskiego (1953-1956) (Warszawa 2008); Niebez
pieczna wolność. „ Uczeń Polski” (1979-1989). Fakty, wspomnienia, dokumenty (War
szawa 2013); współautor Między wierszami wierszy. Antologia poezji drugiego obiegu 
wydawniczego na Mazowszu (1976-1989) (Warszawa 2009), współtwórca albumu Mile
nium czy Tysiąclecie (Warszawa 2006).

P iotr Rybarczyk (ur. 1980 r.), historyk i archiwista, pracownik Delegatury IPN 
w Bydgoszczy. Zajmuje się historią najnowszą Kujaw i Pomorza, ze szczególnym 
uwzględnieniem wzajemnych relacji pomiędzy PPR/PZPR a aparatem bezpieczeństwa 
i porządku publicznego PRL. Redaktor naukowy m.in. publikacji Rok pierwszy. Powsta
nie i działalność aparatu bezpieczeństwa publicznego na Pomorzu i Kujawach (luty-gru- 
dzień 1945) (Warszawa-Bydgoszcz-Gdańsk 2010); współautor projektu wydawniczego 
Kryzys bydgoski 1981. Przyczyny -przebieg -  konsekwencje, t. 1-2 (Bydgoszcz-Gdańsk- 
-Warszawa 2013).

Jan  Schneider (ur. 1970 r.), inżynier, specjalista w dziedzinie techniki regulacji oraz 
sprzętu komputerowego i oprogramowania, od 2000 r. pracownik naukowy Instytutu 
Fraunhofera do spraw Systemów Produkcyjnych i Technik Konstrukcyjnych w Berlinie. 
Kieruje projektem zautomatyzowanej wirtualnej rekonstrukcji dokumentów podartych 
i pociętych w niszczarce oraz obiektów uszkodzonych w inny sposób.

Hanna Staszewska (ur. 1967 r.), archiwista, kustosz w Archiwum Państwowym 
w Poznaniu. Zajmuje się metodyką archiwalną w zakresie opracowania i ewidencji za
sobu archiwalnego.
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Om ar Tuszuraszwili, pułkownik policji, dyrektor Archiwum MSW Gruzji, założy
ciel ukazującego się od 2008 r. czasopisma „The Archival Bulletin”. Współautor m.in. 
publikacji: Debates about statehood in a troubling time. The history o f  the Establishment 
o f the South Ossetia, Autonomous District, „The Archival Bulletin” 2008, nr 3 (s. 107-116); 
Documents and Materials on the History o f  the Georgian Church (1943-1946), „The 
Archival Bulletin” 2009, nr 4 (s. 79-109).

Karolina Wieczorek, pedagog, archiwista, pracownik OBUiAD IPN w Katowicach.

Sylwia M arta Wilczewska (ur. 1978 r.), historyk, archiwista, pracownik OBUiAD 
IPN w Białymstoku.

Henry Zoberbier (ur. 1977 r.), inżynier, specjalista w dziedzinie cyfrowej obróbki 
obrazu, fotogrametrii i teledetekcji; od 2008 r. pracownik naukowy Instytutu Fraunhofe- 
ra do spraw Systemów Produkcyjnych i Technik Konstrukcyjnych w Berlinie. Specjali
zuje się w opracowywaniu metod zautomatyzowanej wirtualnej rekonstrukcji 
dokumentów podartych i pociętych w niszczarce oraz obiektów uszkodzonych w inny 
spo sób.


