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NASI AUTORZY

Mgr Michał Jerzy Chromiński
– technik poligraf (introligator), mgr historii (archiwistyka i zarządzanie dokumentacją), 

rozpoczęte studia podyplomowe na Wydziale Chemii UJ (nowoczesne techniki analityczne 
dla konserwacji obiektów zabytkowych). W latach 2004−2005 pracownik Centralnego La-
boratorium Konserwacji Archiwaliów przy Archiwum Głównym Akt Dawnych, od 2005 
r. w Centralnym Archiwum Wojskowym. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu konserwacji 
i właściwego przechowywania zbiorów. W CAW jest odpowiedzialny za konserwację oraz 
stan przechowywania zasobu. Autor kilku artykułów dotyczących historii 22. pułku piecho-
ty oraz żołnierzy wyklętych.

Kontakt: misza_1983@vp.pl

Dr Rafał Dmowski
– adiunkt w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Humani-

stycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, kierownik Archiwum 
UPH. Autor, współautor lub redaktor naukowy 12 książek, m.in.: Unitis Viribus. Diecezja 
podlaska w II Rzeczypospolitej, Warszawa 2013; Bitwa pod Iganiami 10 kwietnia 1831 r. Wy-
bór źródeł, Iganie−Siedlce 2011; Aleksandra Ogińska i Siedlce w trzech pamiętnikach z XIX 
wieku, Siedlce 2007 (wspólnie z Arturem Ziontkiem); Szkice z dziejów powstania listopado-
wego − w 180. rocznicę bitwy pod Iganiami (1831−2011), Siedlce 2011 (redaktor). Autor po-
nad 150 artykułów naukowych i popularnonaukowych, dotyczących historii: Polski przełomu 
XIX i XX wieku, Kościoła, kolei, straży pożarnych oraz dziejów Podlasia i Mazowsza.

Kontakt: rafal.dmowski@strazpozarna.org.pl

Dr hab. Władysław Marek Kolasa
– bibliolog i prasoznawca, prodziekan ds. Nauki Wydziału Filologicznego Uniwersytetu 

Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, kierownik Katedry Zarządzania Informacją w In-
stytucie Nauk o Informacji UP. Zainteresowania naukowe obejmują m.in.: medioznawstwo, 
naukometrię, systemy informatyczne i bibliotekarstwo cyfrowe. Opublikował ponad 130 
prac naukowych, w tym 7 książek, m.in.: Prasa Krakowa w dekadzie przemian 1989–1998: 
rynek, polityka, kultura (2004); Polska bibliografia prasoznawcza 1996–2001 (2005, wspól-
nie z J. Jarowieckim); Katalog małopolskich mediów lokalnych i regionalnych 2005 (2005, 
wspólnie z M. Michalską); Polskie media lokalne na przełomie XX i XXI wieku (2007, we-
spół z J. Jarowieckim i A. Paszko); Bibliografia historii prasy polskiego ruchu ludowego 
(2012, wspólnie z G. Nieciem); Historiografia prasy polskiej (do 1918 roku): naukometrycz-
na analiza dyscypliny 1945–2009 (2013). Od 2007 roku jest Członkiem Zarządu Komisji 
Prasoznawczej Oddziału PAN w Krakowie.

Kontakt: wmkolasa@gmail.com

Dr Maria Korybut-Marciniak 
– adiunkt w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmiń-

sko-Mazurskiego w Olsztynie. W centrum swoich zainteresowań badawczych stawia sze-
roko pojętą historią społeczną. Jej zainteresowania naukowe skupiają się na ziemiaństwie, 
inteligencji oraz społecznie odrzuconych w XIX stuleciu. Podejmowała również badania 
z zakresu genealogii litewskich rodów szlacheckich. W ostatnim czasie skupiła uwagę na za-
gadnieniu poczucia tożsamości Polaków − urzędników w guberniach północnych Cesarstwa 
Rosyjskiego w XIX wieku (protointeligencji i inteligencji). Jest organizatorem cyklu konfe-
rencji „Życie prywatne Polaków w XIX wieku”. 

Kontakt: mariakorybut@o2.pl

Mgr Karolina Wesołowska
– historyk, muzealnik, pracownik Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Oddział 

Muzeum Katyńskie, doktorantka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zain-
teresowania badawcze to: historia Dąbrowy Górniczej, dzieje przemysłu zagłębiowskiego 
i zbrodnia katyńska. Autorka wielu publikacji na ten temat.

Kontakt: kszymkowska@wp.pl

Pozostałe biogramy zostały zaprezentowane w poprzednich numerach


