Noty o autorach
Mariola Hoszowska — dr hab. prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego; jest kierownikiem Zakładu Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie w Instytucie Historii UR;
zainteresowania badawcze: dzieje nauczania historii w XIX i XX w., historia kobiet,
historia historiografii, kultura historyczna, współczesna dydaktyka historii. Najważniejsze publikacje: Praktyka nauczania historii w Polsce 1944–1956 (2002); Historia.
Społeczeostwo. Wychowanie (współredakcja z J. Maternickim i P. Sierżęgą) (2003);
Siła tradycji, presja życia. Kobiety w dawnych podręcznikach dziejów Polski (1775–1918)
(2005); Ludwik Finkel i Akademia Umiejętności. Z dziejów współpracy naukowej Lwowa
i Krakowa na przełomie XIX i XX wieku (2011). Uczestnik międzynarodowych programów badawczych. Członkostwo w stowarzyszeniach: Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Rzeszowie, Towarzystwo Badaczy i Miłośników Historii XIX w.
afiliowane przy PAU w Krakowie, Towarzystwo Historiograficzne (wiceprezes).
Paweł Jaworski — dr hab., Zakład Historii Polski i Powszechnej XIX i XX w., Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego1; zainteresowania badawcze:
historia Polski i powszechna XIX i XX w., historia Skandynawii i stosunków polsko-skandynawskich, dzieje Europy Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza Czechosłowacji,
historia dyplomacji i stosunków międzynarodowych. Najważniejsze publikacje monograficzne: Polska Niepodległa wobec Skandynawii 1918–1939 (2001), Marzyciele
i oportuniści. Stosunki polsko-szwedzkie w latach 1939–1945 (2009). Wydał również podręcznik do liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum
pt. Ze świata do Polski przez Europę, Historia 2, cz. II: XIX wiek (2004).
Jolanta Kolbuszewska — dr hab., prof. Uniwersytetu Łódzkiego; zatrudniona
w Katedrze Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii UŁ; Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historiografii polskiej i myśli historycznej XIX
oraz pierwszej połowy XX stulecia. Opublikowała m.in. monografie: Mutacja modernistyczna w historiografii polskiej (przełom XIX i XX wieku) (2005) oraz Tadeusz Korzon
(1839–1918). Między codziennością, nauką a służbą narodowi (2011).
Filip Kucera — mgr, doktorant na Wydziale Historii UAM, Zakład Historii Powszechnej XIX i XX w. Zainteresowania badawcze: historia konia arabskiego w Polsce, sylwetki hodowców koni orientalnych w Polsce, miejsce konia czystej krwi w
kulturze arabskiej, historia formacji kawaleryjskich w Polsce.
Lidia Łazurko — dr, Wydział Historii Państwowego Uniwersytetu Pedagogcznego
im. I. Franko w Drohobyczu; zainteresowania badawcze: historia historiografii, autorka książki pt.: Czasopys „Kwartalnik Historyczny” i rozwytok pol´skoji istoriohrafiji
ostann´oji czwerti XIX — perszoji połowyny XX stolittia, (Drohobycz 2010).
1

W vol. X (2013/1) podano niewłaściwe miejsce pracy autora, niniejszym redakcja je
prostuje.
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Aleksandra Łopińska is Ph.D. student in the Institute of Eastern Studies at the
Adam Mickiewicz University, Poznań. She holds an MA in international relations
from AMU. Her research interests include migration issues, particularly in the NorthEast Asia, contemporary political situation in the Russian Federation and RussianChinese relations at the local and global level. She is the author of publications
devoted to energy security in Asia and transborder cooperation between Russia and
the People’s Republic of China.
Wiktor Marzec — mgr, socjolog i filozof, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego;
przygotowuje rozprawę doktorską na Wydziale Socjologii i Antropologii Społecznej
Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie (CEU). Zainteresowania badawcze: kulturowe aspekty metropolitalnej nowoczesności, socjologia historyczna,
filozofia polityki, teoria dyskursu; bada procesy mobilizacji politycznej i emancypacji
intelektualnej w okresie rewolucji 1905 roku; redaktor tematyczny działu krytyczne
nauki społeczne czasopisma naukowego „Praktyka Teoretyczna”. Autor kilkudziesięciu publikacji również w językach kongresowych.
Jerzy Wiktor Maternicki — prof. dr hab.; pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego; zainteresowania badawcze: studia nad historiografią polską
XIX i XX w., w szczególności nad środowiskami historycznymi Warszawy, Krakowa
i Lwowa oraz ewolucją poglądów metodologicznych historyków i ich zapatrywań na
dzieje Polski; badania nad edukacją, świadomością i kulturą historyczną Polaków
w XVIII–XX w. oraz dziejami dydaktyki historii i polskich mitów historycznych;
analiza podstaw metodologicznych dyscyplin metahistorycznych: historii historiografii, teorii kultury historycznej i dydaktyki historii, opracowanie nowoczesnego
modelu kształcenia historycznego. Opublikował ponad 500 prac naukowych 22
książki, m.in.: Warszawskie środowisko historyczne 1832-1869 (1970); Dydaktyka historii w Polsce 1773–1918 (1974); Idee i postawy. Historia i historycy polscy
1914–1918 (1975); Kultura historyczna dawna i współczesna (1979); Historiografia
polska XX w., cz. I: Lata 1900–1918 (1982); Wielokształtność historii (1990); Historiografia i kultura historyczna, cz. I-II (1990); Dydaktyka historii (współautor) (1993);
wyd. 2 (1994); Historia jako dialog (1996); Edukacja historyczna młodzieży — problemy
i kontrowersje u progu XXI w. (1998); Warszawskie środowisko historyczne w okresie II
Rzeczypospolitej (1999); Historia i historycy (2005). Redakcja naukowa ponad 40 tomów prac zbiorowych. Członkostwo wielu towarzystw naukowych i redakcji czasopism historycznych.
Kamil Piskała — mgr, doktorant w Katedrze Historii Polski Najnowszej UŁ. Jego
zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historii polskiej lewicy XIX i XX w.,
symbolicznych aspektów funkcjonowania ruchu robotniczego, a także tradycji
środkowoeuropejskiego marksizmu. Ponadto zajmuje się dziejami polskiej międzywojennej myśli politycznej, teoriami rewolucji oraz peryferyjnymi dyskursami
modernizacyjnymi pierwszej połowy XX stulecia. Członek redakcji kwartalnika naukowego „Praktyka Teoretyczna”; związany z łódzkim klubem „Krytyki Politycznej”.
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Karolina Polasik-Wrzosek—Ph.D. She works at the Institute of Eastern Studies,
Adam Mickiewicz University. Author of the book: Antropologiczny rekonesans
historyka. Szkice o antropologii historycznej (2007). Coeditor of the work: Historia —
Mentalność — Tożsamość. Studia z historii, historii historiografii i metodologii historii
(2010). Her scientific interest is in methodology of the humanities, anthropology,
semiotics of culture. Secretary editorial of the journal “Sensus Historiae. Studia
interdyscyplinarne”.
Grzegorz Skrukwa is Assistant Professor in Adam Mickiewicz University in
Poznań, Poland, Institute of Eastern Studies, Sector of Modern Eastern Europe.
He is focusing on studies on nations and nationalism and studies on international
relations in the Eastern Europe, particularly—the Ukraine. He is particularly
interested in the Ukraine’s position in the Black Sea Region. Author of the book
Formacje wojskowe ukraińskiej „rewolucji narodowej” 1914–1921 (Military formations
of the Ukrainian „national resolution” 1914–1921) (2008)
Volodymyr Sklokin—candidate of sciences in history, visiting fellow at the
Institute for Human Sciences in Vienna, assistant professor at the International
Solomon University (Kharkiv, Ukraine).
Witalij Telwak — prof. dr hab.; pracuje na Państwowym Uniwersytecie Pedogogicznym im. I. Franko w Drohobyczu. Zajmuje sie historią ukrainskiej historiografii
szczególnie od poł XIX w. do poł. XX w., wspołpracą historykow polskich i ukrainskich, polską recepcją ukrainskiej historiografii, postacią Mychajła Hruszewskiego,
historią regionalną. Jest autorem ponad 200 prac, w tym 7 monografii.
Hanna Wójcik-Łagan — dr hab. prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
Pracuje w Instytucie Historii UJK. Specjalizuje się w zakresie historii najnowszej,
równocześnie prowadzi badania naukowe dotyczące dziejów polskiej edukacji historycznej w wiekach od XVI–XX, historii kształcenia nauczycieli w wiekach XIX–XXI.
Podejmuje także problemy mieszczące się w zakresie historii historiografii i metodologii historii i ich transformacją na grunt szkolnego nauczania historii. Najważniejsze publikacje: Nauczyciele historii szkół średnich i powszechnych w latach 1918–1939.
Kształcenie, dokształcanie, doskonalenie (1999); Kronika życia szkolnego 1945–2000.
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego (Kielce 2010); Kult bohatera narodowego. Józef Piłsudski w szkolnej edukacji historycznej w latach 30-tych XX wieku (2012).
Leonid Zaszkilniak – prof. dr hab.; zastępca dyrektora Instytutu Ukrainoznawstwa
im. Iwana Krypjakewycza NAN we Lwowie. Oprócz pracy na Uniwersytecie Lwowskim wykładał też na Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim, w Narodowym Uniwersytecie „Ostrogska Akademia”. Zainteresowania badawcze skupiają się na historii
Ukrainy i Polski. Był organizatorem II Ukraińsko-Polskiego Naukowego Spotkania
w 1995 (Wojny kozackie XVII wieku w świadomości polskiego i ukraińskiego narodów,
1996) oraz Międzynarodowej naukowej konferencji poświęconej 100-leciu Dmytra
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Pochyłewycza (Europa Centralna i Wschodnia w XV–XVIII wieku: zagadnienia historii
socjalno-ekonomicznej i politycznej, 1998). Aktywnie uczestniczył w spotkaniach Ukraińsko-Polskich Naukowego Seminarium Ukraina – Polska: trudne pytania. Razem
z prof. Jerzym Maternickim koordynował ukraińską część wspólnego naukowego
projektu Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa XIX i XX wieku (2002–2007)
i Historia — mentalność — tożsamość. Odnalazł też i opublikował dzienniki M. Hruszewskiego z lat 1883–1894 (1997). Opublikował nadto: Wielokulturowe środowisko
historyczne Lwowa w XIX i XX w., t. 2, 3, 5 (2004–2007) (red.); Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku (red.) (2007); Historia, mentalność, tożsamość. Studia
z historii, historii historiografii i metodologii historii (red.) (2008); Historia, mentalność,
tożsamość. Studia z historii, historii historiografii i metodologii historii (2010); Galicja
1772–1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań, t. 1-3, (red.) (2011).
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