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Katarzyna Bock-Matuszyk – historyk, doktor nauk humanistycznych, ab-
solwentka Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, ko-
ordynator projektów naukowych Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”, od 
2013 r. członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej.
kmatuszyk@pamieciprzyszlosc.pl

Natalia Jakubowska – historyk, doktorantka w Instytucie Historycznym 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowania badawcze obejmują 
historię najnowszą (m.in. prasa bezdebitowa w PRL). Prowadzi badania 
nad historią Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego. 
natalia_lewandowska@interia.eu

Michał Kierzkowski (ur. 1981 r.) – historyk, w 2010 r. obronił w Instytucie 
Historii UAM doktorat pt. „Oral history jako metoda badawcza historii. 
Studium historyczno-metodologiczne”. Autor kilkunastu artykułów 
naukowych, współredaktor trzech prac zbiorowych. Publikował m.in. 
w „Kwartalniku Historycznym”, „Historyce – studiach metodologicz-
nych” oraz „Porównaniach”. Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej 
(2007–2008). Interesuje się metodologią historii, teorią pamięci i hi-
storią mówioną ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowej.
exteberria@wp.pl
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329Daniel Koreś – absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego; doktor nauk hu-
manistycznych w zakresie historii XX w. (2008); pracownik Oddziało-
wego Biura Edukacji Publicznej IPN we Wrocławiu. Autor monografii: 
Tygrysy, Sturmgeschütze, Jagdpanthery. Niemieckie samodzielne pan-
cerne formacje wsparcia 1939–1945. Organizacja i liczebność (Racibórz 
2009) i biografii: Gen. bryg. Aleksander Radwan-Pragłowski (1895–
1974). Studium biograficzne (Warszawa, wyd. IPN, seria: Monografie, 
2012); współautor: Vademecum historii Górnych Łużyc (Lubań 2010). 
Ponadto jest autorem licznych artykułów z zakresu biografistyki woj-
skowej, wojny polsko-sowieckiej 1919–1920, armii II Rzeczypospolitej 
oraz kampanii polskiej 1939 r. Obecnie przygotowuje do druku biogra-
fię gen. Tadeusza Pełczyńskiego. Członek redakcji „Wrocławskich Stu-
diów z Historii Wojskowości” oraz „Z dziejów walk o Niepodległość”. 
Od 2014 r. wszedł w skład zespołu opracowującego wielotomową edy-
cję dokumentów operacyjnych do wojny polsko-sowieckiej 1919–1920.
daniel.kores@ipn.gov.pl

Anna Kurpiel – etnolog i antropolog kultury, pracę doktorską Macedoń-
scy uchodźcy wojenni na Dolnym Śląsku. Adaptacja, migracje, pamięć 
obroniła na Uniwersytecie Wrocławskim. Współpracowała z Uniwer-
sytetem Lipskim, gdzie ukończyła dwunarodowy program doktorski 
„The New Europe” oraz z Centre canadien d’études allemandes et eu-
ropéennes (CCEAE) w Montrealu. Uczestniczka licznych projektów 
dokumentacyjnych i badawczych, w tym finansowanych przez Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Samodzielnie lub z Fun-
dacją „Ważka” prowadzi badania terenowe na Dolnym Śląsku, szukając 
odpowiedzi na pytanie o doświadczenie powojennych migracji oraz 
dolnośląskie dziedzictwo kulturowe. 
kurpiel@wbz.uni.wroc.pl

Krzysztof Łagojda (ur. 1990 r.) – historyk, absolwent historii na Uniwer-
sytecie Wrocławskim, doktorant w Instytucie Historycznym Uniwer-
sytetu Wrocławskiego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się 
wokół okupacji Polski w czasie II wojny światowej, Zbrodni Katyńskiej, 
sowieckich deportacji ludności polskiej oraz okresu stalinizmu na Zie-
mi Kłodzkiej.
krzysztof.lagojda@gmail.com
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330 Karolina Mochocka – absolwentka historii na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
W obszarze jej zainteresowań leży głównie historia społeczna XX w., 
a także kreowanie świadomości historycznej oraz funkcjonowanie pa-
mięci. W pracy badawczej szczególnie ceni sobie wykorzystanie źró-
deł audiowizualnych oraz oral history. Planuje rozpocząć doktorat, na 
którym zajmie się badaniem filmów pod kątem źródeł historycznych, 
a także ich wpływu na kreowanie świadomości historycznej. 
karolinamoch@o2.pl

Ewelina Olaszek (ur. 1990 r.) – magister historii, absolwentka Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Jej praca magisterska dotyczyła form konstruowania 
tożsamości w narracjach emigrantów niepodległościowych w Londy-
nie. Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2014) oraz 
Fundacji M.B. Grabowskiego w Londynie (2013). Członkini i edukator-
ka Fundacji Mifgash. Obecnie pracuje jako redaktorka w Wydawni-
ctwie Znak Horyzont w Krakowie.
ewelina.olaszek@gmail.com

Lidia Pauch – studentka Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów 
Humanistycznych i Społecznych na Uniwersytecie Wrocławskim, 
Przewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego Hatikvah-Nadzieja. 
Zainteresowania naukowe: psychologiczny wymiar konfliktów mię-
dzygrupowych, tożsamość zbiorowa, badania narracyjne.
lidia3636@gmail.com

 Lucyna Ratkowska-Widlarz – etnolożka, antropolożka kultury, pedagoż-
ka, animatorka kultury, doktor nauk humanistycznych. Badaczka nie- 
zależna. 
lucyratko@gmail.com

Agata Stolarz (ur. 1985 r.) – doktor nauk humanistycznych (Katolicki Uni-
wersytet Lubelski Jana Pawła II), asystent w Instytucie Europy Środko-
wo-Wschodniej w Lublinie. Zajmuje się metodologią historii i historią 
historiografii XX w. 
agatastolarz@gmail.com
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331Marek Szajda – doktorant w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wroc-
ławskiego. Badawczo zajmuje się historią najnowszą oraz historią Ży-
dów. Społeczny Opiekun Zabytków Jeleniej Góry.
juliuszgabrielverne@gmail.com

Lukáš Valeš (ur. 1976 r.) – doktor nauk humanistycznych. Studiował historię 
i politologię na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Karola w Pradze. 
Stażysta Internationalinstitut für Politik und Wirtschaft Haus Ris-
sen Hamburk i Uniwersytetu Santiago de Compostella. Od 2009 do-
cent w dziedzinie historii współczesnej. Naukowo współpracuje z In-
stytutem Socjologii Akademii Nauk Republiki Czeskiej, Instytutem 
Historii Współczesnej Akademii Nauk Republiki Czeskiej i Minis-
terstwem Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej. Wykładowca 
Uniwersytetu Zachodnioczeskiego (katedra administracji publicznej) 
i Wyższej Szkoły Studiów Europejskich i Regionalnych w Czeskich 
Budziejowicach (kierownik katedry nauk społecznych). Autor 10 
monografii i dziesiątek studiów naukowych. Najważniejsze publikacje: 
Sametová revoluce v českých obcích, městech a regionech (2014), Dějiny 
politického myšlení (2013), Politická sociologie (2012, wraz z L. Paną), 
Česko-rakouské souvislosti Pražského jara (2008), Zrod demokratických 
politických systémů okresů Klatovy, Domažlice a Tachov (2007), Poli-
tologické aspekty veřejné správy (2006), Klatovy v  době první světové 
války (2006), Listopad 1989 v Klatovech (2005), Dějiny politických teorií 
(2004, 2007), Rok 1989 v Plzni a západních Čechách (2003). 
valesl@centrum.cz

Anna Wylegała – socjolog, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN 
w Warszawie. W latach 2007–2015 pracowała w programie Historia 
Mówiona Fundacji Ośrodka KARTA. Jest autorką książki Przesiedle-
nia a pamięć. Studium (nie)pamięci społecznej na przykładzie ukraiń-
skiej Galicji i polskich „ziem odzyskanych” (2014). 
annawylegala@gmail.com


