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– magister public history, doktorant nauk historycznych na
Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego zainteresowania koncentrują się wokół historii sportu w ujęciu społeczno-politycznym. Specjalizuje się w badaniach nad
polską piłką nożną lat 1918–1939, ze szczególnym uwzględnieniem ówczesnej publiczności stadionowej oraz kwestiach politycznych i narodowościowych. W ramach projektów historycznych nagrywa relacje
świadków historii metodą oral history. Redaktor czasopisma „To My
Kibice Plus”, zajmującego się zjawiskiem kibicowania na świecie.

Szymon Beniuk

szymonb@interia.pl

– od 2002 r. dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej
w Warszawie, a od ponad 40 lat pozostaje związany z Instytutem Historii PAN, w którym od 2011 r. kieruje Zakładem Badań nad Dziejami
Polski po 1945 roku. Znawca dziejów Francji (Od monarchizmu do faszyzmu. Koncepcje polityczno-społeczne prawicy francuskiej 1918–1940,
Warszawa 1987; Kolaboracja we Francji 1940–1944, Warszawa 1989; Philippe Pétain, Wrocław 1991) oraz historii Polski po II wojnie światowej

Jerzy Eisler
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(Marzec 1968. Geneza, przebieg, konsekwencje, Warszawa 1991; Grudzień
1970. Geneza, przebieg, konsekwencje, Warszawa 2012; Polski rok 1968,
Warszawa 2006; „Polskie miesiące” czyli kryzys(y) w PRL, Warszawa
2008; Siedmiu „wspaniałych”. Poczet pierwszych sekretarzy KC PZPR,
Warszawa 2014; Co nam zostało z tamtych lat. Dziedzictwo PRL, Warszawa 2016; Czterdzieści pięć lat, które wstrząsnęły Polską. Historia polityczna 1944–1989, Warszawa 2018). Wypromował trzynastu doktorów.
Jego książki wyróżniane były nagrodami („Klio”, tygodnika „Polityka”,
Polskiego PEN-Clubu). Odznaczony Srebrnym Medalem Zasłużony
Kulturze „Gloria Artis”, Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
jerzy.eisler@ipn.gov.pl

– asystentka w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu
Łotewskiego, od 1994 r. zaangażowana w „Latvian National Oral History Project”. Obecnie jest doktorantką w Uniwersytecie Stradiņša
w Rydze (socjologia). Jej główne zainteresowania naukowe wiążą się
z analizą historii mówionej i źródłami biograficznymi, a w szczególności z zagadnieniami związanymi z migracją i reemigracją.

Ginta Elksne

ginta.elksne2@gmail.com
Lenka Krátká –

bada i specjalizuje się w zakresie historii mówionej w Instytucie Historii Współczesnej Czeskiej Akademii Nauk. W 2016 r. obroniła doktorat poświęcony historii czechosłowackiej żeglugi oceanicznej. Jej główne zainteresowania badawcze obejmują czechosłowacką
historię gospodarczą i społeczną oraz rozwój kultury korporacyjnej po
roku 1989. Wykłada również na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Karola w Pradze.
kratka@usd.cas.cz

– doktor habilitowany, adiunkt w Pracowni Kultury i Historii Żydów, w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wśród jej publikacji znajdują się Niepamięć
– Postpamięć – Współpamięć. Zagłada Żydów lubelskich jako przedmiot
kultury pamięci (2019), Edukacja wielokulturowa w środowisku lokalnym.

Marta Kubiszyn
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Studium teoretyczno-empiryczne na przykładzie Ośrodka „Brama
Grodzka – Teatr NN” w Lublinie (2007), Dziedzictwo kulturowe Żydów
na Lubelszczyźnie. Materiały dla nauczycieli (2003) oraz artykuły poświęcone historii mówionej, fotografii, pamięci oraz działań animacyjnych i pracy edukacyjnej w społecznościach lokalnych.
marta.kubiszyn@poczta.umcs.lublin.pl
Małgorzata Laburda-Lis –

etnolog, doktor nauk o kulturze i religii, absolwentka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, koordynatorka Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku, członkini Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, laureatka dziewiątej edycji „Grantu Oral History” przyznanego przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”. Jest
współautorką projektu edukacyjnego „W poszukiwaniu świadka historii”.
laburda@wp.pl

– członkini Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Altinbas w Stambule. Główne obszary jej zainteresowań to kultura kurdyjskia, badania lokalne, transformacja miast, studia nad kobietami oraz
historia wsi i miast. Po ukończeniu studiów licencjackich na Wydziale
Ekonomii Uniwersytetu Technicznego Yıldız w Stambule w 2006 r.,
uzyskała tytuł magistra (2008 r.) i stopień doktora (2017 r.) nowożytnej
historii Turcji na Uniwersytecie Boğaziçi.

Gözde Orhan

gozde.orhan@altinbas.edu.tr

– historyk, politolog, doktor habilitowany nauk politycznych,
prof. nadzw. w Małopolskiej Uczelni Państwowej w Oświęcimiu. Obecnie główny specjalista w Oddziałowym Biurze Badań Naukowych IPN
w Warszawie, a także kierownik Zakładu Myśli Politycznej i Teorii Polityki PWSZ. Interesuje się m.in. historią i historiografią francuską, historią
społeczno-kulturalną i polityczną PRL, epoką „Solidarności”, migracjami,
teoriami stosunków międzynarodowych, badaniami nad pamięcią społeczną oraz działalnością służb specjalnych. Autor ponad 150 artykułów
naukowych, a także autor, współautor lub redaktor ponad 35 książek.

Patryk Pleskot

patrykpleskot@gmail.com
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– doktor nauk humanistycznych, antropolog kultury,
adiunkt na Wydziale Antropologii i Kulturoznawstwa Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, autor pracy doktorskiej Ekologie Zagłady. Publikował m.in. w „Tekstach Drugich”, „Kontekstach”
i „Kulturze Współczesnej”. Interesuje się antropologią środowiskową,
etnografią wielogatunkową oraz ekologicznymi konsekwencjami wojen i ludobójstw.

Mikołaj Smykowski

mikolaj.smykowski@gmail.com

– absolwent historii i etnologii w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktorant w Instytucie Historycznym UWr
oraz specjalista w Dziale Badawczym Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.
Interesuje się historią i kulturą Żydów, najnowszą historią Polski, dziejami Śląska oraz historią mówioną.

Marek Szajda

marek.szajda@zajezdnia.org

– doktor, historyczka i kulturoznawczyni, pracuje w Instytucie Europy Środkowej w Lublinie. Zainteresowania badawcze: studia
nad pamięcią, kultury pamięci w Europie Środkowej, dzieje Europy
Środkowej po 1939 r. Autorka monografii poświęconej historii mówionej Dzielenie się pamięcią. Praktyka i teoria historii mówionej, Lublin
2016.

Agata Tatarenko

agatatatarenko@gmail.com
Svіtlana Telukha – historyk, doktor, prof. nadzw. na Wydziale Studiów Ukra-

ińskich, Kulturologii i Historii Nauki na Narodowym Technicznym
Uniwersytecie Politechnika Charkowska (Ukraina). W 2005 r. ukończyła historię na Charkowskim Uniwersytecie Narodowym im. Wasyla
Karazina. W 2011 r. obroniła pracę doktorską na temat Kościelno-administracyjnej i publiczno-politycznej działalności metropolity Antoniego (Chrapowickiego) w diecezji charkowskiej (1914–1918). Uczestniczka wielu
międzynarodowych projektów, seminariów, wykładów, konferencji koncentrujących się na badaniach nad pamięcią, gender studies, traumie, przesiedleniach i ludobójstwach. Jej zainteresowania naukowe obejmują pamięć
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historyczną, gender studies, historię społeczną, badania nad traumą, historię katastrof, badania nad ludobójstwami i przesiedleniami.
teluha.ss@gmail.com

– kuratorka w Domu Historii Europejskiej, wcześniej pracowała w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, prowadziła także
nagrania dla Archiwum Historii Mówionej Domu Spotkań z Historią
i Ośrodka KARTA. W latach 2006–2018 działała w zarządzie Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej. Jest autorką dwóch książek Lęk
i strach. Warszawiacy wobec zagrożeń Września 1939 r. i albumu Codzienność w cieniu terroru. Okupacja niemiecka 1939–1945.

Joanna Urbanek

joasia.urbanek@wp.pl
Dorota Wiśniewska – doktorantka

w Instytucie Historycznym Uniwersytetu
Wrocławskiego oraz w Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Paris Saclay (doktorat cotutelle). Pracuje nad rozprawą doktorską
zatytułowaną Kobiety i polityka we Francji i w Polsce w drugiej połowie
XVIII wieku: studium porównawcze „salonów literackich” i korespondencji. Interesuje się historią społeczną, a przede wszystkim rolami
społecznymi pełnionymi przez kobiety w okresie nowożytnym, jak
również historią dyplomacji oraz dziejami relacji polsko-francuskich
w oświeceniu.
dorota.wisniewska@uwr.edu.pl

